Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 21 czerwca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę bielizny
pościelowej, kocy, ręczników i pościeli ogólnoszpitalnej, koszul operacyjnych oraz nieprzemakalnych
pokrowców na poduszki do SPSK w Otwocku.”
Znak sprawy: DZP.26.54/2018
WYJAŚNIENIA SIWZ
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytania dotyczą pakietu nr 4 – bielizna pościelowa biała.
Pytanie nr 1
Proszę o podanie żądanej przez Państwa gramatury pościeli.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia- wymagana grubość pościeli 175 g/m2
(+/-5)
Pytanie nr 2
Proszę o informację jaką metodą ma być wykonany nadruk na pościeli.
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa metody nadruku.
Pytanie nr 3
Proszę o podanie informacji o jaki podkład chodzi. Czy ma być to podkład higieniczny frotte z
nieprzemakalną membraną?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga podkładu bawełnianego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Opis
zamieszczony w górnej części tabeli dotyczy: poszew, prześcieradeł, podkładów, poszewek.
Zapytania do Pakietu 4 – Bielizna pościelowa biała:
Pytanie nr 4:
Zamawiający złożył zamówienie na pościel wykonaną z tkaniny 100% bawełna. 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 jest bardzo ważne 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, dopuści pościel
wykonaną z tkaniny o zawartości bawełny 48%, poliestru 52%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej:
- poszwa 160x210 cm,
- powłoczka 70x80 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wymiary asortymentu:
•
poszwa 160x210 cm (+/-2cm) z zakładem 30 cm
•
powłoczka 70x 80 cm (+/-2cm) z zakładem 20 cm

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuści oznakowanie pościeli nadrukiem o wysokości liter 0,6 cm umiejscowionym
w dwóch rogach wyrobu, w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym lub czarnym? Proponowany nadruk
jest bardzo czytelny i estetyczny.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga oznakowania pościeli nadrukiem o wysokości liter 2,5 cm - 3 cm
umiejscowionym w dwóch rogach wyrobu (poszwy i powłoczki po obu stronach) w kolorze
niebieskim.
Pytanie nr 7:
Zamawiający złożył zamówienie na pościel szpitalną. Dla pościeli szpitalnej odpowiednimi
wymaganiami świadczącymi o jakości wyrobu jest zgodność z Normą ENV 14237 - Tekstylia w systemie
ochronie zdrowia. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa
użytkowania bielizny pościelowej. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma wyrób o wysokiej jakości,
Wykonawcy powinni potwierdzić zgodność oferowanego asortymentu z ww. normą.
Czy Zamawiający, dbając o jakość przedmiotu zamówienia, wymaga aby pościel była zgodna z normą
ENV 14237, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie raportami z badań wykonami
przez niezależną jednostkę badawczą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby pościel była zgodna z normą ENV 14237
Zapytania do Pakietu 5 – Koszule operacyjne:
Zamawiający zmodyfikował w dniu 21.06.2018r opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne uniwersalne wykonane z tkaniny bawełnianopoliestrowej o zawartości poliestru 52% i bawełny 48%, o gramaturze 140g/m2, w kolorze białym z
niebieskim wzorem motywu liści i kropek?
Proponowana tkanina jest dedykowana do produkcji koszul operacyjnych i jest bardzo dobrze
oceniana przez Użytkowników.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9:
Zamawiający wymaga koszul o długości 140 cm. Tak długie koszule są niepraktyczne, ponieważ dla
większości pacjentów będą sięgały aż do kostek. Z naszego doświadczenia wynika, że odpowiednią
długością jest ok. 112 - 120cm w zależności od rozmiaru. Taka długość sprawia, że zarówno wysocy jak i
niżsi pacjenci czują się w koszulach komfortowo.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne o długości ok. 112 – 120 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia : zgodnie z wymogiem długość koszuli nie może
być krótsza niż 120 cm i nie dłuższa niż125 cm.
Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszul w dwóch rozmiarach tj. M/L oraz XL/XXL?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga koszul w rozmiarze XXL.
Zapytania do Pakietu 6 – Pokrowce na poduszki:
Zamawiający zmodyfikował w dniu 21.06.2018r opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 11:
Zamawiający wymaga pokrowców ochronnych wykonanych z tkaniny elastycznej. W ofercie
posiadamy pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną
poliuretanową. Oferowane przez nas pokrowce są elastyczne, nieprzemakalne, zmywalne, odporne na
ścieranie i działanie płynów ustrojowych i środków dezynfekcyjnych.

Czy Zamawiający dopuści pokrowce ochronne na materac wykonane z poliestrowej dzianiny
trykotowej powleczonej membraną poliuretanową, zmywalne, odporne na ścieranie i działanie płynów
ustrojowych i środków dezynfekcyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pokrowce ochronne na poduszki wykonane z poliestrowej dzianiny
trykotowej powleczonej membraną poliuretanową, zmywalne, odporne na ścieranie i działanie
płynów ustrojowych i środków dezynfekcyjnych.
Pytanie nr 12:
Zamawiający złożył zamówienie na pokrowce na poduszki nie opisując żadnych parametrów
granicznych.
W ofercie posiadamy pokrowce z tkaniny o gramaturze 95 g/m2. Dzięki niskiej gramaturze
oferowane przez nas pokrowce są niedrogie w praniu. Mimo niskiej gramatury proponowane pokrowce są
bardzo wytrzymałe na rozerwanie - po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Pokrowce charakteryzują
się dużą odpornością na przesiąkanie cieczy min. 500cm oraz przepuszczalnością pary wodnej min.
800g/m2/24h.
Czy Zamawiający, dbając o ekonomikę prania, wymaga pokrowców na poduszki o gramaturze
maksymalnej 100 g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pokrowce na poduszki o gramaturze nie mniejszej niż 95g/m² i nie
większej niż 110 g/m².

Pytanie nr 13:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie gramatury tkanin w pakiecie nr 2 -Bielizna pościelowa
hotelowa oraz nr 4 – Bielizna pościelowa biała.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga i tym samym doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia:
pakiet nr 2- grubość materiału 160g/m² (+/-2)
pakiet nr 4- grubość materiału 175g/m² (+/-5)
Pytanie nr 14:
Proszę o potwierdzenie warunków przedmiotu zamówienia - ręcznik hotelowy bawełniany.
Czy wymagają Państwo dla ręczników kolorowych temperatury prania 95 C ?
Takie warunki mogą być spełniona dla koloru białego ,dla pozostałych kolorów
trwałość barwy jest zapewniona przy temperaturze prania do 60 C.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący temperatury prania ręczników do 60 °C .

