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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 napis na tkaninie "SPSK-M" może zostać wyhaftowany? Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści możliwość zaoferowania produktów wykonanych z 
bezpyłowej tkaniny bawełnianej (100%), o gramaturze 145 g/m2, gęstym i grubym splocie, który jest 
wyjątkowo odporny na uszkodzenia? Naturalny skład gwarantuje, że skóra swobodnie pod nią oddycha. 
Produkty spełniają wszystkie wymogi związane z intensywnym użytkowaniem?   
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3) Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści możliwość zaoferowania produktów wykonanych 
z tkanin posiadających certyfikat OEKO TEX? Dotyczy on tkanin, które mogą być wykorzystywane  
placówkach opieki medycznej, potwierdza on bezpieczeństwo użytkowania tych tkanin przez ludzi ? 
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 4)  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści możliwość zaoferowania produktów posiadających 
wyhaftowany lub wykonany specjalnym nie odbarwiającym się stemplem napis? Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
 Pytanie 5)  Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 
08-11-2018 r.? Biorąc pod uwagę fakt, iż 01-11-2018 jest dniem ustawowo wolnym od pracy (święto), wiele 
firm nie pracuje także 02-11-2018, co ogranicza liczbę dni na przygotowanie i wysyłkę oferty przetargowej. 
Odp. Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.11.2018r.  

Pytanie 6) Pakiet nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek pościeli z innym przykładowym 
napisem? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbek z innym przykładowym napisem, 
pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7)  Pakiet nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby realizacja pierwszego cząstkowego zamówienia 
na pościel nastąpiła nie wcześniej niż 30 dni po podpisaniu umowy (czas konieczny na wyprodukowanie 
tkaniny z wtkanym napisem)? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pierwsza częściowa dostawa 
nastąpiła nie wcześniej niż 30 dni po podpisaniu umowy. . 
 
Pytanie 8)  Pakiet 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pościeli z napisem wtkanym w tkaninę 
o jednej wysokości ok 1 cm bez względu na wielkość asortymentu? Odp. Zamawiający wymaga, aby napis 
wtkany w tkaninę, bez względu na wielkość asortymentu,  miał wysokość nie mniej niż 1 centymetr  
 
Pytanie 9)  Pakiet 1. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu dla tkaniny spełniania normy ISO 
9074-10 ? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
Norma ISO 9074 w całości dotyczy wymagań dla tekstyliów syntetycznych, czyli włóknin i nie dotyczy tkanin z 
przędz bawełnianych i bawełnianych z dodatkiem przędz poliestrowych wielorazowego użytku.  
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Tkaniny używane w ochronie zdrowia badane są na zgodność z wymaganiami norm: OECO-TEX Standard 100 
klasa I; PN-P-82010-06; PN-P-84525 oraz ENV 14237:2002 -Tekstylia w systemie ochrony zdrowia 

Pytania dotyczące Projektu Umowy 

Pytanie 10)  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 
słowem „zwłoki”? 
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie 
zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 
odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Odp. Nie, Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmiany w Projekcie umowy.  

Pytanie 11)  Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto 
przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto 
niezrealizowanej części umowy”?  
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej 
części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od 
umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do 
wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części 
umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby 
zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w Projekcie umowy  

 

 

 

                          
 

                     Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach 

         Dr n.med. Włodzimierz Dziubdziela 

 


