
Zamość, dnia 28 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.23.            .18  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ                                                                                         

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego
na  dostawę  bielizny  i  ubrań  operacyjnych  wielorazowego  użytku,  pościeli,  poduszek,
koców oraz pidżam. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 4:
czy Zamawiający dopuści bluzę, spodnie operacyjne wielokrotnego użytku wykonane z
niepylącej  tkaniny  bawełniano  -  poliestrowej  z  dodatkiem  włókna  węglowego  o
następującym składzie i parametrach:  poliester 44%, bawełna 54,6%, włókno węglowe
1,4% oraz o gramaturze 125 +/- 6 g/ m2? Tkanina ta zgodna jest z normą PN-EN 13795 w
zakresie: pylenia, czystości cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych. Odzież o
powyższych  parametrach  cieszy  się  dobrą  oceną  użytkowników  w  placówkach
medycznych oraz wyróżnia się trwałością oraz wysoką jakością wykonania gwarantując
bardzo wysokie parametry użytkowania tj.:
- miły dotyk
- trwałość kształtów i wymiarów
- duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- przewiewność
- przepuszczalność powietrza
- odprowadzenie ładunków elektrostatycznych.
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis podany w SIWZ.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  wydzieli  koszule  położnicze  z  Zadania  nr  1  poz.  5  do  osobnego
Pakietu?  Utworzenie  osobnego  Pakietu  z  koszulami  położniczymi  pozwoli
Zamawiającemu otrzymać większą ilość konkurencyjnych ofert.
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  dopuści  koszule  położnicze  z  Zadania  nr  1  w  kolorze  białym  z
niebieskim  nadrukiem  (printem)  wykonane  z  tkaniny  bawełniano  –  poliestrowej  o
zawartości bawełny 48% o wymiarach: długość ok. 122 cm, szerokość klatka piersiowa
ok. 71 cm, z długim rękawem o dł. ok. 60 cm, szerokość u dołu ok. 103 cm?
Proponowane koszule  są  dedykowane do użytku  w Szpitalach,  są  bardzo wytrzymałe,
estetyczne, zapewniają bardzo duży komfort użytkowania.
Wyjaśnienie: Nie, wiążący jest opis podany w SIWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga, aby bielizna operacyjna z Zadania nr 3 spełniała parametry
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normy PN-EN 13795, tj. była zgodna z w/w normą w zakresie parametrów jak poniżej:
- pylenie,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałości na wypychanie na sucho,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,
- odporność na przenikanie cieczy,
- wytrzymałości na wypychanie na mokro
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro,
co  będzie  potwierdzone  załączonymi  do  oferty  lub  na  wezwanie  wynikami  badań
wykonanych  przez  niezależną  jednostkę  badawczą?  Bielizna  przeznaczona  na  bloki
operacyjne powinna bezwzględnie spełniać wyżej wymienione parametry. 
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis podany w SIWZ.

Pytanie:
Czy  Zamawiający,  mając  na  uwadze  komfort  użytkowania,  wymaga,  aby  pole
niekrytyczne fartuchów z Zadania nr 3 wykonane było z tkaniny o minimalnej zawartości
bawełny 60% oraz maksymalnej gramaturze 130 g/m2?
Im większa zawartość bawełny, tym większy komfort gwarantuje bielizna. Podobnie im
niższa gramatura, tym lepsza oddychalność tkaniny.
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza takie fartuchy.

Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 3 fartuchów operacyjnych wykonanych w polu
krytycznym  z  barierowej  tkaniny poliestrowej  o  minimalnym  poziomie  odporności  na
przenikanie cieczy 90 cm H2O? 
Wyspecyfikowane fartuchy z podwójnej warstwy tkaniny bawełnianej nie są praktycznym
rozwiązaniem, ponieważ mimo podwójnej warstwy tkaniny nie stanowią żadnej bariery.
Tylko nowoczesne tkaniny barierowe o podwyższonej odporności na przenikanie cieczy
mogą zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z przepisami. 
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis podany w SIWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 3 serwet operacyjnych wykonanych z barierowej
nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej? 
Bawełna nie powinna być stosowana jako tkanina przeznaczona na serwety operacyjne,
ponieważ  nie  stanowi  żadnej  bariery  dla  drobnoustrojów,  a  także  pyli,  co  stanowi
niebezpieczeństwo z punktu widzenia epidemiologii. 
Wyjaśnienie: Wiążący jest opis podany w SIWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 wymiary asortymentu jak niżej:
- prześcieradło operacyjne z poz. 3 i 4 – 150 x 200 cm,
- serweta operacyjna z poz. 5 – 75 x 90 cm,
- serweta operacyjna z pozycji 6 i 8 – 75 x 100 cm?
Wyjaśnienie:  Zamawiający  dopuszcza  zaproponowane  zmiany  w  poz.  3,  pozostałe
pozycje nie ulegają zmianie.
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Pytanie:
Zamawiający w Zadaniu nr 4  wymaga bluz i spodni chirurgicznych zgodnych z normą
PN-EN 13795. 
Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania operacyjne z Zadania nr 4 były w pełni zgodne z
normą 13795, tj. w zakresie parametrów jak poniżej:
- pylenie,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałość na wypychanie i rozciąganie na sucho,
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho,
co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub dostarczonymi na wezwanie wynikami
badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:
Zamawiający w Zadaniu nr 4 złożył zamówienie na bluzy i spodnie chirurgiczne zgodne z
normą PN-EN 13795 o gramaturze 125 g/m2, nie opisując wymaganego składu tkaniny.
Na rynku dostępna jest odzież chirurgiczna wykonana z różnego rodzaju tkanin zgodnych
z normą PN-EN 13795:  poliestrowych  oraz będących  kombinacją  bawełny i  poliestru.
Najbardziej komfortowe i najlepsze jakościowo są ubrania operacyjne  wykonane z tkanin
bawełniano-poliestrowych o zawartości bawełny co najmniej 60%.
Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort użytkowania oraz wysoką jakość wyrobów,
wymaga w Zadaniu nr 4 bluz i spodni o zawartości bawełny co najmniej 60%? 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza takie wyroby.

Pytanie:
Zamawiający w Zadaniu nr 5 wymaga pościeli  wykonanej  z tkaniny 100% bawełna, o
gramaturze 180 +/- 9 g/m2. Jako producent pościeli szpitalnej w swojej ofercie posiadamy
asortyment  wykonany  z  tkaniny  zawierającej  w  swoim  składzie  bawełnę  i  poliester.
Tkaniny posiadające w swoim składzie poliester mają żywotność około 1,5 razy dłuższą
od tkanin bawełnianych. Nie bez znaczenia jest też fakt bezpyłowości tkanin z domieszką
poliestru,  co  ma  bardzo  duże  znaczenie  z  punktu  widzenia  epidemiologii.  Ponadto
proponowana  przez  nas  pościel  posiada  niższą  od  opisanej  w  SIWZ  gramaturę,  co
przekłada się na oszczędności z tytułu prania.
Czy  Zamawiający,  mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  oraz  ekonomikę  użytkowania,
wymaga w Zadaniu nr 5 pościeli wykonanej z tkaniny o minimalnej zawartości poliestru
50%, o gramaturze 150 – 180 g/m2?
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:
Czy  Zamawiający  dopuści  pościel  z  Zadania  nr  5  w  kolorze  białym  z  możliwością
oznakowania  pościeli  nadrukiem  dowolnej  treści  w  kolorze  niebieskim,  zielonym,
czerwonym lub czarnym w celu rozróżnienia Oddziałów? 
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści pościel o kurczliwości max. 5%,  z nie zbadanym parametrem
„odporność wybarwień na tarcie suche”, posiadającą gwarancję na 150 cykli użyć?
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.
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Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści wymiary pościeli z Zadania nr 5 jak niżej:
- poszwa na poduszkę 70 x 80 cm z zakładką 20 cm,
- poszwa na kołdrę 160 x 210 cm z zakładką 30 cm,
- prześcieradło 160 x 250 cm?
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie:
Co oznacza odporność wybarwień na podchloryn? Od momentu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej podchloryn nie jest stosowany.
Wyjaśnienie:  Podchloryn  stosowany  jest  w  dalszym  stopniu  w  szpitalnictwie  np.  do
dezynfekcji powierzchni, dlatego też zamawiający wymaga spełnienia tego warunku.

Pytanie:
Przy  opisie  konserwacji  tkanin  Zamawiający  wskazał  dopuszczalną  temperaturę
konserwacji na 95 stopni. Co Zamawiający rozumie przez konserwację?
Wyjaśnienie:  Zamawiający  rozumie  przez  to  pranie  +  dezynfekcję,  prasowanie,
maglowanie.

Pytanie dot. Zadania nr 5:
Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z tkaniny o gramaturze 190 g/m2?
Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Marek Lipiec 
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