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DOP – ZP  175/2013 Kraków, dnia 03.07.2013 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę bielizny pościelowej szpitalnej ” 

nr sprawy ZP 21/2013

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupa 1, poz. 2-12
Zamawiający w Grupie 1 złożył zamówienie na bieliznę pościelowa. W ofercie posiadamy asortyment 
zgodny z wymaganiami Zamawiającego, charakteryzujący się jednak kurczliwością do 5%.
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 1 w pozycjach od 2 do 12 wyroby o kurczliwości do max 5%? 
Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuści w Grupie 1 w pozycjach od 2 do 12 wyroby o kurczliwości 
do max 5%. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2: dot. Grupa 1, poz. 2, 4, 8, 9, 11
Czy Zamawiający dopuści w Grupie 1 wymiary asortymentu jak poniżej:
- prześcieradła z pozycji 2 oraz 11 o wymiarze 160x250 cm,
- poszwy z pozycji 4, 8 i 9 o wymiarze 160x210 cm?
Odpowiedź nr 2: 0

 poz. 2 - Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160x250
 poz. 11 – Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160x250
 poz. 4, 8, 9 - Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 160x210

Pytanie nr 3: dot. Grupa 1, poz. 1
Czy Zamawiający wydzieli z grupy 1 poz. 1 podkład membranowy i utworzy z tej pozycji osobną 
grupę. Pozwoli to na zachowanie uczciwej konkurencji, ponieważ nie wszyscy producenci pościeli 
mają w ofercie takie podkłady jak podaje Zamawiający.  Wykonawcy szyjący pościel i  spełniający 
wymagania  Zamawiającego nie  będą mogli  wziąć udziału w postępowaniu,  ponieważ nie mają  w 
swojej ofercie tych podkładów. Wobec powyższego prosimy jak na wstępie o wydzielenie poz. 1 z 
grupy I
Odpowiedź nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dot. Grupa 2 poz. 5
Czy Zamawiający przedłuży termin  realizacji  zamówienia  do  14  dni  roboczych od  daty złożenia 
zamówienia ? Termin 5 dni podany w SIWZ przez Zamawiającego jest terminem wręcz niemożliwym
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 do zachowania, ponieważ jest to czas niewystarczający na odszycie przedmiotu zamówienia jak też 
dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Odpowiedź nr 4: Zamawiający przedłuży termin  realizacji  zamówienia  do 14 dni  roboczych od daty 
złożenia zamówienia, ujednolicając jednocześnie zapisy SIWZ i projektu umowy 

Pytanie nr 5 dot. Grupa 1
Czy Zamawiający będzie wymagał badań pylenia dla grupy 1 poz. 1-12 według normy ISO 9073-10 
wystawionych  przez  niezależne  akredytowane laboratorium np.  Centexbel  Belgia?  Niezależny 
instytut  badawczy może  nie  posiadać  akredytacji  na  wykonywanie  wszystkich  badań  dlatego  też 
Zamawiający powinien wymagać badań wystawionych przez niezależne akredytowane laboratorium
Odpowiedź nr 5: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dot. Grupa 2
Czy zamawiający w grupie 2 dopuści poszycie kołder i poduszek  tkaniną 100 % bawełna lub 100 % 
mikrofibra 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 10.07.2013? Pozwoli to wykonawcą na 
dokładne przygotowanie ofert i odszycie próbek, które są wymagane w dużej ilości.
Odpowiedź nr 7: Patrz pkt. III. Zamawiający wymaga przedłożenia 10 próbek, wg zestawienia jak w 
SIWZ:

 dla grupy 1 (dla poz. 1, 12 – po 1 szt.;  1 szt. do wyboru z pozycji 2,3,11; 1 szt. do wyboru z poz. 4-10), 
 dla każdej pozycji grupy nr 2, grupy nr 3 oraz grupy nr 4

Pytanie nr 8 dot. Grupa 1, 3, 4
Uprzejmie  informujemy  Zamawiającego,  iż  bielizna  szpitalna  zwykła  np.  poszwy,  poszewki, 
prześcieradła,  podkłady,  koce  prześcieradła  (grupy  1,  3,  4  )  nie  podlegają  ustawie  o  wyrobach  
medycznych  i  w związku  z  tym nie  są  oznakowane  znakiem CE ani  nie  posiadają  dokumentów 
dopuszczenia  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  medycznych.  W związku  z  powyższym  prosimy  o 
wykreślenie dla grup 1,  3,  4 wymogu dołączenia oświadczenia ,  że oferowane wyroby medyczne  
zostały do obrotu na mocy obowiązujących przepisów i posiadają wpisy i świadectwa wydane przez 
uprawnione organy, ponieważ wymóg ten jest bezzasadny.
Odpowiedź nr 8:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – Patrz pkt. VI.1 d) SIWZ

d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
Wyrobach  Medycznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  inne  niż  wyżej  
wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania

Pytanie nr 9 dot. Grupa2
Czy  Zamawiający  dla  pozycji   1-3  grupy  2  będzie  wymagał  wpisu  lub  zgłoszenia  do  Rejestru 
Wyrobów Medycznych? Uprzejmie informujemy Zamawiającego, iż wyroby te jako antyalergiczne
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podlegają ustawie o wyrobach medycznych z zgodnie z tą ustawą muszą posiadać wpis lub zgłoszenie 
do Rejestru Wyrobów Medycznych, żeby mogły być stosowane w jednostkach służby zdrowia.
Odpowiedź nr 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – Patrz pkt. VI.1 c) SIWZ

c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Pytanie nr 10 dot.   Grupa 3, poz. 1.  
Czy zamawiający dopuści temperaturę prania dla grupy I – 60 stopni C? Jest to najlepsza temperatura  
do prania tkanin bawełniano - poliestrowych.
Odpowiedź nr 10: Zamawiający wymaga aby temperatura prania wynosiła min. 75 °C

Pytanie nr 11 dot.   Pakiet 4 pozycja 1,2.  
Czy Zamawiający dopuści  dla  grupy 1  poz.  2-12  tkaninę  o  gramaturze  do  135 g/m2?  Pozostałe 
parametry  bez  zmian.  Tkanina  o  gramaturze  max.  120  g/m2  jest  tkanina  za  cienką  i  szybko  się 
zużywająca.  Przy większej gramaturze podanej powyżej  tkanina jest trwalsza, bardziej odporna na 
pranie i użytkowanie.
Odpowiedź nr 11:Zamawiający dopuści w grupie 1 poz. 2-12 tkaninę o gramaturze do 135 g/m2

Pytanie nr 12 dot.   Grupa 2 poz. 2 i 3  
Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert do dnia 17.07.2013 ?. Pozwoli to wykonawcą na 
dokładne przygotowanie ofert i odszycie próbek, które są wymagane w dużej ilości.
Odpowiedź nr 12: Patrz pkt. III

II.  W  oparciu  o  art.  38  ust.  4  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  zmienia  treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

 Grupa 1, poz. 2-12 – gramatura tkaniny – min. 120 g/m2

 Grupa 1 – temperatura prania: min. 75°C

III.  W oparciu o art.  38 ust.  6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 10.07.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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