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Katowice, dnia 30.10.2018r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ddoossttaawwęę  ppoośścciieellii   wwiieelloorraazzoowweeggoo  uużżyyttkkuu..                

Nr sprawy:  ZP – 18 – 127 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 

odpowiedzi: 

 
Pytanie 1)  Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z tkaniny o niewielkiej różnicy w składzie, tj. 48% 
bawełna, 52% poliester o gramaturze 150 g/m2, o splocie płóciennym? Proponowana pościel nie różni się 
pod względem właściwości użytkowych od opisanej w SIWZ? Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pościel o wymiarach jak poniżej: 
- prześcieradło szpitalne 250x160 cm, 
- poszwa 210x160 na zakładkę 30 cm o długości 160 cm, 
- poszewka na poduszkę 70x80 na zakładkę 20 cm o długości 70 cm, 
- poszewka na poduszkę 50x70 na zakładkę 20 cm o długości 70 cm?   
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3) W przypadku nie dopuszczenia powyższych wymiarów zwracamy się o dopuszczenie wymiarów 
asortymentu jak niżej: 
- poszwa 210x160 na zakładkę 30 cm o długości 110 cm, z przeszyciami 25 cm, 
- poszewka na poduszkę 70x80 na zakładkę 20 cm o długości 50 cm, z przeszyciami 10 cm, 
- poszewka na poduszkę 50x70 na zakładkę 20 cm o długości 30 cm, z przeszyciami 10 cm ? 
Odp.  Zamawiający dopuszcza asortyment o proponowanych w tym pytaniu wymiarach .  

Pytanie 4)  Zamawiający wymaga, aby bielizna pościelowa była wykonana z tkanin o poziomie pylenia 
zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Jednocześnie Zamawiający wymaga dla pościeli zgodności 
z normą ENV 14237. Właśnie norma ENV 14237 – Tekstylia w systemie ochrony zdrowia jest właściwą 
w przypadku pościeli szpitalnej. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości 
i bezpieczeństwa użytkowania bielizny pościelowej. Spełnienie wymogów ww. normy świadczy o wysokiej 
jakości wyrobu. Natomiast badań poziomu pylenia dokonuje się w przypadku bielizny operacyjnej.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od zgodności pościeli z wymogami normy ISO 9073-10 co 
do zapewnienia poziomu pylenia? Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Norma ISO 9073-10 dotyczy poziomu pylenia 
tkaniny, Norma ENV 14237 dotyczy tekstylii stosowanych w ochronie zdrowia.  

 Pytanie 5)  Zamawiający wymaga załączenia na wezwanie Deklaracji  zgodności producenta tkaniny lub 
Certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą ENV 14237. Żaden z producentów pościeli w Polsce nie 
posiada wymaganego Certyfikatu dla pościeli. Sama Deklaracja producenta tkaniny natomiast nie powinna 
być wystarczająca. Zamawiający powinien wymagać raportów z badań na zgodność z normą ENV 14237 
wykonanych przez niezależne jednostki badawcze. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie żądał załączenia na wezwanie raportów z badań na 
zgodność z normą ENV 14237 wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą, natomiast odstąpi od 
wymogu załączenia Deklaracji producenta lub Certyfikatu. Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6) Zamawiający wymaga oznakowania pościeli haftem wzdłuż krawędzi w odległości około 10 – 20 
cm od brzegów tkaniny. 
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W ofercie posiadamy możliwość oznakowania nadrukiem z nazwą Szpitala i/lub Oddziału wpisaną w 
prostokąt o wymiarze około 1x9 cm, umieszczony w jednym wybranym przez Zamawiającego miejscu, gdzie 
wielkość znaków wynosi 0,6 - 1 cm. Taki sposób oznakowania jest bardzo czytelny oraz widoczny. Wymagane 
hafty znacznie wydłużają proces produkcji bielizny oraz podrażają koszt wyrobów.  
Czy Zamawiający dopuści oznakowanie pościeli nadrukiem wpisanym w prostokąt o wymiarze około 1x9 cm, 
w jednym wybranym przez Zamawiającego miejscu, gdzie wielkość znaków wynosi 0,6 - 1 cm? Odp. 
Zamawiający nie wymaga haftu, tylko aby napis był wtkany w tkaninę. Zamawiający nie wyraża zgody, 
aby napis był nadrukiem. Zgodnie z SIWZ.  
 
 

 

 

                          
 

                     Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach 

         Dr n.med. Włodzimierz Dziubdziela 

 


