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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy pościeli i odzieży medycznej jednorazowej oraz fartuchów
i rękawic foliowych dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu –
Zp/2/PN-1/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 1
poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pielęgniarskich z włókniny z gumką o minimalnej
gramaturze 12g/m2? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści maskę, której skuteczność filtracji bakteryjnej min. 98,8 %? Odp. Zamawiający
nie dopuszcza, Zamawiający wymaga min. 99,5 % skuteczności filtracji bakteryjnej.
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną w kolorze zielono-białym, spełniającą pozostałe wymagania
SIWZ? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, z zachowanie pozostałych parametrów.
poz. 2
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. Nr 2 do odrębnego pakietu. Odp. Zamawiający
wydziela z pakietu nr 1 poz. nr 2 do odrębnego pakietu nr 15. Patrz zmiana SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści maskę, której skuteczność filtracji bakteryjnej min. 98,8 %? Odp. Zamawiający
nie dopuszcza, Zamawiający wymaga min. 99,7 % skuteczności filtracji bakteryjnej.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadruku ,,przyjazny dla dzieci”? Odp. Zamawiający nie odstąpi od
wymogu nadruku, jednakże zapis „przyjazne dla dzieci” oznacza grafikę dziecięcą.
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy
konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. Odp.
Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. nr 2 do odrębnego pakietu nr 15. Patrz zmiana SIWZ.
Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 3
poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków w kolorze niebieskim. Odp. Tak, Zamawiający
dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka w kolorze niebieskim lub zielonym,
spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Odp. Zamawiający dopuszcza czepek w kolorze niebieskim
lub zielonym, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ
Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim lub zielonym, spełniający pozostałe wymagania
SIWZ? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, z zachowanie pozostałych parametrów.
Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 4, 5, 7, 8 i 13
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu spełnienia normy EN ISO I1737-I w zakresie Pakietu 4
(fartuch jednorazowy z gumką niejałowy), Pakietu 5 (fartuch jednorazowy z mankietem niejałowy), Pakiętu
nr 7 (poszewka na poduszkę jednorazowa), pakietu nr 8 (poszwa na kołdrę jednorazowa) , pakietu nr 13
(komplet pościeli jednorazowej). Odp. Zamawiający odstępuje od wyżej wymienionej normy. Patrz
zmiana SIWZ.
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, o jaki rodzaj włókniny polipropylenowej chodzi Zamawiającemu
Odp. Włóknina SSS Spunbond Spunbond Spunbond. Zamawiający w wyżej wymienionych pozycjach
dopuszcza włókninę trójwarstwową z polipropylenu typu SMS, zachowując pozostałe parametry.
Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 11
poz. 2
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 11 poz. nr 2 do odrębnego pakietu Odp. Zamawiający
wydziela z pakietu nr 11 poz. nr 2 do odrębnego pakietu nr 16. Patrz zmiana SIWZ.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji majtek dla pacjenta wykonanych z włókniny
polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2, w kolorze granatowym (zgodnie ze zdjęciem poniżej).
Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem
zwiększenia konkurencyjności postępowania? Odp. Zamawiający wydziela z pakietu nr 11 poz. nr 2 do
odrębnego pakietu nr 16. Patrz zmiana SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści majtki włókninowe w rozmiarze uniwersalnym? Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 4 i 5
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu , aby materiał fartucha był równomierny , bez zaciemnień.
Przy tak niskiej gramaturze włókniny jaką wymaga Zamawiający tj. 18g/m2 proces technologiczny nie
pozwalana spełnienie tych warunków. Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu, aby materiał
fartucha był równomierny , bez zaciemnień. Ponadto Zamawiający określa gramaturę włókninę min.
18 g/m2.
Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 6
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie z jakiej włókniny ma być wykonany podkład Odp. Zamawiający
wymaga podkładu włókninowego opisanego w specyfikacji, dodatkowo dopuszcza podkład włókninowy
trójwarstwowy z polipropylenu typu SMS, zachowując pozostałe parametry.
Czy Zamawiający wymaga podkładów składanych indywidualnie jako pojedyncza sztuka Odp. Zamawiający
dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu z włókniny polipropylenowej
trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 30 g/m2 w rozmiarze 200 cm x 150 cm. Dopuszczenie takiego
rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. Odp. Zamawiający dopuszcza podkład
typu SMS o gramaturze min. 30 g/m2, Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 200 cm x 150 cm,
Zamawiający wymaga rozmiar min. 210 x 160 cm.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu z włókniny polipropylenowej o gramaturze
min. 20 g/m2 w rozmiarze 210 cm x 160 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie
korzystnej cenowo oferty. Odp. Zamawiający dopuszcza.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji nr 1 podkład włókninowy jednowarstwowy z
włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym o gramaturze min. 25g/m2 w rozmiarze 210cm x 160cm.
Odp. Zamawiający dopuszcza kolor zielony o gramaturze 25g/m2, Zamawiający nie dopuszcza
podkładu włókninowego jednowarstwowego, wymaga trójwarstwowy.
Czy Zamawiający podkład włókninowy trójwarstwowy z polipropyleny typu SMS? Odp. Tak, Zamawiający
dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z jednowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze
25g/m2? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny typu SMS? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze zielonym? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 8, 13
Czy Zamawiający dopuści poszwy i poszewki , szwy łączone maszynowo na stebnówce Odp. Zamawiający
wymaga szwu ultradźwiękowego.
Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji nr 1 fartuch jednorazowy medyczny z
włókniny polipropylenowej typu Spunbond. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha jednorazowego zabiegowego,
wykonanego z materiału PPSB, rękaw zakończony gumką, wiązany na troki w okolicy talii i kołnierza, w
rozmiarze uniwersalnym? Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuch
trójwarstwowy.
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze
min.17g/m2 wiązany na troki w talii, w rozmiarze uniwersalnym, dużym? Odp. Zamawiający dopuszcza
fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS – jednakże wymaga gramatury min. 18
g/m2.
Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej PP,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga
fartuch trójwarstwowy.
Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji nr 1 fartuch jednorazowy medyczny z
włókniny polipropylenowej typu Spunbond. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha jednorazowego zabiegowego,
wykonanego z materiału PPSB, rękaw zakończony elastycznym mankietem, wiązany na troki w okolicy talii i
kołnierza, w rozmiarze uniwersalnym? Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga fartuch
trójwarstwowy.
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej PP,
spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga
fartuch trójwarstwowy.
Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji nr 1 komplet niejałowej pościeli wykonanej
z włókniny polipropylenowej typu Spunbond o gramaturze min. 20 g/m2, materiał poszwy i poszewki szyty
nićmi, posiadający poszewkę na poduszkę 70cm x 80cm, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dopuszcza gramaturę min. 20 g/m2, nie dopuszcza szycia nićmi, wymaga szycia
ultradźwiękowego, nie dopuszcza poduszki o wymiarach 70x80 cm, wymaga 80-90x80-90cm.
Czy zamawiający dopuści komplet pościeli w składzie: poszewka 70x80cm, poszwa 210x150cm,
prześcieradło 200x 150 cm ? Odp. Zamawiający dopuszcza poszwę i prześcieradło, nie dopuszcza
poszewki. Zamawiający wymaga poszewki o rozmiarach 80-90x80-90cm.
Czy Zamawiający dopuści poszwę wykonaną z włókniny polipropylenowej typu TMS , szew obrzucający,
rozmiar poszewki na poduszkę 90 x 75 cm? Odp. Zamawiający nie dopuszcza, wymaga włókninę SSS i
dopuszcza SMS, nie dopuszcza szwu obrzucającego – wymaga szew ultradźwiękowy, nie dopuszcza
poszewki o rozmiarze 90x75 cm – wymaga 80-90 x 80-90 cm.
Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwie z gumką wykonanych z
włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m2. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na
złożenie korzystnej cenowo oferty. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa
zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku
wyceny za 1 szt. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 30g/m2? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z warstwą antypoślizgową o gramaturze 40g/m2? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 7
Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókniny polipropylenowej typu SMS , szew obrzucający,
rozmiar 90 x 75 cm? Odp. Zamawiający dopuszcza poszewkę wykonaną z włókniny polipropylenowej
typu SMS, nie dopuszcza szwu obrzucającego – wymaga szew ultradźwiękowy oraz nie dopuszcza
rozmiaru 90x75 cm – wymaga rozmiar 80-90cm x 80-90cm.
Pytanie 13, dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści poszwę wykonaną z włókniny polipropylenowej typu SMS , szew obrzucający?
Odp. Zamawiający dopuszcza poszwę wykonaną z włókniny polipropylenowej typu SMS, nie dopuszcza
szwu obrzucającego – wymaga szew ultradźwiękowy.
Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 9
poz. 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa
zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku
wyceny za 1 szt. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 10
poz. 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa
zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku
wyceny za 1 szt. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14, dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od § 3 ust. 2 wzoru umowy? Odp. W § 3 brak ust. 2.
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego
wykonywania umowy.”? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy słowa ,,10% wartości umowy” zostały
zastąpione słowami ,,10% wartości niezrealizowanej części umowy”? Odp. Zamawiający nie zmienia
projektu umowy.
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.

