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DZPZ-181-PN/20/1-2018       Rybnik, dnia 26.03.2018 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy odzie ży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego, obu wia operacyjnego oraz 
pościeli szpitalnej  (zamówienie nr DZPZ-181-PN/20-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, z dnia 2018-03-16 r., nr 530368-N-2018 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1 : „Czy w Pakicie nr 5 zamawiający dopuści pościel wykonaną z tkaniny zgodnej z SIWZ, tylko z 

certyfikatem Oeko Tex  Standard 100 zamiast certyfikatu CE i deklaracji zgodności z normą 
ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia lub certyfikatu w zakresie zgodności z 
normą ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotny ch 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 obuwie nie posiadające certyfikatu CE oraz 

dokumentów potwierdzających zgodność z normą PN EN ISO 20347:2012? 
Pozostałe parametry zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. ” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotny ch 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści obuwie operacyjne w kolorze niebieskim zamiast 

granatowego?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
  
Pytanie 4: „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuści obuwie w sześciu rozmiarach, tj.: 35/36, 37/38, 

39/40, 41/42, 43/44, 45/46?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wymaga zło żenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotny ch 
warunków zamówienia. 
  
Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 prześcieradło o wymiarze 160x250 cm?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
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w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.   

 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści pościel z Pakietu nr 5, tj.: poszewki, poszwy, prześcieradła i 

podkłady z tkaniny o minimalnie innym składzie tj., 48% bawełna, 52% poliester, o 
gramaturze 150g/m2? 
Proponowany asortyment jest identyczny pod względem użytkowym jak opisany w SIWZ. ” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza tkanin ę o składzie tj., 48% bawełna, 52% poliester, o 
gramaturze 150g/m2 zmieniaj ąc przy tym opis w zakresie tkaniny z której winna b yć pościel 
szpitalna. 
„Tkanina, z której wykonana b ędzie po ściel szpitalna winna by ć wykonana z mieszanki tkaniny 
bawełniano – poliestrowej w proporcji 50/50 +/-5%, bezpyłowej, o gramaturze tkaniny 130-
150g/m 2, kurczliwo ść do 5% po dziesi ęciu praniach wg parametrów faktycznych. Temperatura  
prania max 950 C. Tkanina ta winna by ć odporna na działanie środków dezynfekcyjnych 
stosowanych w jednostkach słu żby zdrowia. Tkanina winna posiada ć deklaracj ę zgodno ści z 
norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia lub  certyfikat w zakresie zgodno ści z 
norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia wyd any przez jednostk ę akredytuj ącą. 
Dodatkowo dla potwierdzenia parametrów tkaniny winn a być dostarczona karta techniczna 
tkaniny z której b ędzie wykonana po ściel szpitalna” 
W załaczeniu Zamawiaj ący przedkłada zmodyfikowany zał ącznik nr 1.1 w zakresie pakietu nr 5. 
Ponadto Zamawiaj ący modyfikuje tre ść pkt3.2 rozdz. IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia jak ni żej: 

„3.2.  na wezwanie zamawiaj ącego  (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwy żej 
oceniona)  

- katalogi, ulotki, karty techniczne b ądź inne dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść 
zaoferowanego asortymentu z opisanym przez Zamawiaj ącego w zał ączniku nr 1.1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- certyfikat CE (w zakresie pakietu nr 3, 4), 
- dokument potwierdzaj ący zgodno ść z norm ą PN EN ISO 20347:2012 (w zakresie pakietu nr 

2 oraz 3) oraz deklaracj ę zgodno ści z norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony 
zdrowia lub certyfikat w zakresie zgodno ści z norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie 
ochrony zdrowia wydany przez jednostk ę akredytuj ącą (w zakresie pakietu nr 5)”. 

 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5 pościeli  bez certyfikatu CE? 

Pozostałe wymogi dotyczące dokumentów zgodnie z SIWZ.” 
Pytanie 8: „Pakiet nr 5 poz. 1-4 

Czy w SIWZ nie nastąpił błąd w zapisie „Tkanina winna posiadać certyfikat CE”, ponieważ 
Certyfikat CE dotyczy wyrobu gotowego?” 

Odpowied ź 7 i 8: Zamawiaj ący zmienia parametry w zakresie tkaniny, z której w inna by ć 
wykonana po ściel szpitalna tj.: 
„Tkanina, z której wykonana b ędzie po ściel szpitalna winna by ć wykonana z mieszanki tkaniny 
bawełniano – poliestrowej w proporcji 50/50 +/-5%, bezpyłowej, o gramaturze tkaniny 130-
150g/m 2, kurczliwo ść do 5% po dziesi ęciu praniach wg parametrów faktycznych. Temperatura  
prania max 950 C. Tkanina ta winna by ć odporna na działanie środków dezynfekcyjnych 
stosowanych w jednostkach słu żby zdrowia. Tkanina winna posiada ć deklaracj ę zgodno ści z 
norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia lub  certyfikat w zakresie zgodno ści z 
norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony zdrowia wyd any przez jednostk ę akredytuj ącą. 
Dodatkowo dla potwierdzenia parametrów tkaniny winn a być dostarczona karta techniczna 
tkaniny, z której b ędzie wykonana po ściel szpitalna”. 
Ponadto Zamawiaj ący modyfikuje tre ść pkt3.2 rozdz. IV specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia jak ni żej: 

„3.2.  na wezwanie zamawiaj ącego  (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwy żej 
oceniona)  

- katalogi, ulotki, karty techniczne b ądź inne dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść 
zaoferowanego asortymentu z opisanym przez Zamawiaj ącego w zał ączniku nr 1.1 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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- certyfikat CE (w zakresie pakietu nr 3, 4), 
- dokument potwierdzaj ący zgodno ść z norm ą PN EN ISO 20347:2012 (w zakresie pakietu nr 

2 oraz 3) oraz deklaracj ę zgodno ści z norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie ochrony 
zdrowia lub certyfikat w zakresie zgodno ści z norm ą ENV-14237 Tekstylia w systemie 
ochrony zdrowia wydany przez jednostk ę akredytuj ącą (w zakresie pakietu nr 5)”. 

 
Pytanie 9: „Pytania do projektu umowy:  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 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. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 
2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko 
takich czynników, za które jest odpowiedzialny.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 10: „Obuwie na blok operacyjny jest wyrobem medycznym i jako takie musi nadawać się nie 

tylko do prania i dezynfekcji ale także do sterylizacji. Obuwie zgodne z wymienioną w SIWZ 
normą nie spełnia tych wymagań i jest zwykłym obuwiem roboczym (odziez ochronna). 
Obuwie operacyjne musi byc zgloszone do urzędu Rejestracji wyrobów medycznych i 
posiadać deklaracje WE. Prosimy o zmianę wymagań w stosunku do obuwia z pakietu nr 3 
zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z dn 20 maja 2010 r.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia. 
Zamawiaj ący zaznacza, że oprócz wymaganej zgodno ści z opisan ą w specyfikacji norm ą wymaga 
także zgodnie z zapisami pkt 3.2 rozdziału IV specyfika cji istotnych warunków zamówienia 
certyfikatu CE dla zaoferowanego asortymentu.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 29.03.2018 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. strona internetowa. 
2. aa. 

             


