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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę odzieży medycznej, obuwia medycznego oraz innych 

wyrobów włókienniczych stosowanych w szpitalach. 

SR/XV-270-19-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę odzieży medycznej, obuwia medycznego oraz 

innych wyrobów włókienniczych stosowanych w szpitalach. 
 

PYTANIE: 

Pakiet nr 1 – Odzież medyczna 
 
Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 tkaninę niebieską oraz granatową o gramaturze 125 – 130 

g/m2?  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 tkaninę o kurczliwości zgodnej z wymaganą przez 

Zamawiającego normą CEN/TS 14237, tj. do 5%? 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 fasony odzieży jak poniżej: 

- spódnice z pasem z trokami do wiązania z przodu; z tyłu na gumę; z dwiema skośnymi kieszeniami 

biodrowymi, bez zamka błyskawicznego i guzika, z rozcięciem z kontrafałdą; 

- spodnie damskie z pasem z trokami do wiązania z przodu; z tyłu na gumę; z dwiema skośnymi 

kieszeniami biodrowymi, bez zamka i guzika; 

- bluzy / żakiety damskie z dekoltem na zakładkę, 

- fartuch damski i męski bez paska z tyłu do regulacji pasa; 

- bluzy męskie ze stójką zamiast kołnierzyka; 

Pozostałe zapisy dotyczące krojów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści odzież dostępną w rozmiarach od XS do 5XL oraz rozmiarach 

nietypowych? 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści odzież z Pakietu nr 1 podlegającą praniu w temp. max. 70 st. C? 

 

Pytanie 6: 

Zamawiający wymaga Certyfikatu zgodności dla tkanin. 

Czy Zamawiający dopuści załączenie wyników badań przeprowadzonych przez niezależne jednostki 

badawcze potwierdzających zgodność z obowiązującą Polską Normą zamiast certyfikatu? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Tak. 

Ad. 3. Tak. 
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Ad. 4. Tak. 

Ad. 5. Tak. 

Ad. 6. Tak 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 3 – Pokrowce na poduszki 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 wymaga pokrowców wykonanych z tkaniny: dzianina frotte, 80% 

bawełna, 20% poliester, 100% wodoodporna oddychająca membrana poliuretanowa, 100% poliuretan 

reaktywny (system sklejania umożliwia wewnętrzną wentylację, gramatura 175g/m2. 

W ofercie posiadamy pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną 

poliuretanową o gramaturze 135 g/m2. Dzięki niewysokiej gramaturze oferowane przez nas pokrowce 

są niedrogie w praniu. Mimo niskiej gramatury proponowane pokrowce są bardzo wytrzymałe na 

rozerwanie - po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Pokrowce charakteryzują się dużą 

odpornością na przesiąkanie cieczy min. 500 cm oraz przepuszczalnością pary wodnej min. 

800g/m2/24h. 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej 

powleczonej membraną poliuretanową o gramaturze 135 g/m2 o odporności na przesiąkanie cieczy 

min. 500 cm? 

 

Pytanie 2: 

Zamawiający złożył zamówienie na nieprzemakalne pokrowce. W związku z tym Zamawiający 

powinien wymagać potwierdzenia dużego poziomu odporności na przesiąkanie cieczy. 

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie karty technicznej wystawionej przez 

producenta tkaniny potwierdzającej odporność na przesiąkanie cieczy min. 500 cm? 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce na materace z Pakietu nr 3 były wyrobem medycznym z 

8% stawką VAT, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie dokumentami, tj. 

deklaracją zgodności CE oraz zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych? 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający w celu weryfikacji jakości oferowanych wyrobów oraz ich zgodności z 

oczekiwaniami Zamawiającego wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie próbek pokrowców na 

poduszki? 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania pokrowców 70⁰C? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Tak. 

Ad. 2. Nie. 

Ad. 3. Nie. 

Ad. 4. Nie. 

Ad. 5. Tak. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 1 – Odzież medyczna 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 10 tj. t-shirt damski do osobnego 

pakietu. 
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Wydzielenie t-shirtów do osobnego pakietu pozwoli Zamawiającemu otrzymać większą ilość 

konkurencyjnych ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony zostanie pakiet nr 1 oraz utworzony zostanie nowy pakiet nr 

7. Nowe formularze zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 


