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Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 – 46/20 na dostawę pościeli szpitalnej, 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie o zamówieniu nr 777519-N-2020 z dnia 

31.12.2020 r.  

Zamawiający Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza 

w Choroszczy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019r. poz. 1843) publikuje treść zapytań i udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1 

Zamawiający wymaga w zakresie pozycji 1 – 4 załączenia Deklaracji zgodności producenta tkaniny 

lub Certyfikatu. Zamawiający, aby mieć pewność, że otrzyma wyrób najwyższej jakości zgodny z 

normą CEN/TS 14273 (zastąpiła normę ENV 14237) powinien wymagać złożenia na wezwanie 

raportów z badań tkaniny wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą oraz certyfikatu na 

wyrób gotowy. Czy Zamawiający, dbając o jakość przedmiotu zamówienia, wymaga aby zgodność z 

normą CEN/TS 14237 pościeli z pozycji 2 – 4 była potwierdzona załączonymi na wezwanie raportami 

z badań tkaniny wykonami przez niezależną jednostkę badawczą oraz certyfikatem na wyrób gotowy?  

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści bluzy piżamowe zapinane na trwałe napy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w celu weryfikacji jakości oferowanych wyrobów oraz ich zgodności z 

oczekiwaniami Zamawiającego wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie próbki wzorcowej 

wybranego elementu pościeli oraz kompletu piżamowego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 4  

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określił termin dostaw cząstkowych. Najwyżej 

punktowany jest najkrótszy termin dostawy, najniżej zaś 7 dni roboczych. Zamawiający 

wyspecyfikował pościel i piżamy w różnych rozmiarach, które każdorazowo po zamówieniu trzeba 

będzie produkować według specyfikacji Zamawiającego. W związku z tym nawet maksymalny termin 

7 dni jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Chcielibyśmy również 

zauważyć, iż ocena jakościowa powinna faktycznie mieć wpływ na jakość oferowanego asortymentu, 

a tak krótki termin realizacji uniemożliwia przygotowanie jakościowego towaru. Ponadto panujący 



stan epidemiczny w Polsce i na Świecie sprawia, że wielu producentów bielizny ciągle zmaga się z 

opóźnieniami w dostawach surowców, a co za tym idzie z brakami zapasów magazynowych.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw cząstkowych od 

minimum 10 dni roboczych do maksimum 15dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz 

modyfikację oceny punktowej w kryterium dostaw. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie gramatury tkaniny pościelowej, np. 135-150 g/m2.    

Przy braku takich ograniczeń można zaproponować tkaninę, która będzie spełniała Państwa 

wymagania, bo np. gramatura 110 g/m2, ale jest tak cienka, że nie nadaje się na pościel.  
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w formularzu 

cenowym i wymaga: 

w pozycjach 1 – 4 zapis: ,,Gramatura tkaniny maksymalnie 150g/m2” 

zastępuje się zapisem: ,,Gramatura tkaniny 140-150 g/m2” 

w pozycjach 4 - 5 zapis: ,,bawełniano-poliestrowe o gramaturze max 140 g/m2” 

zastępuje się zapisem: ,, bawełniano-poliestrowe o gramaturze 130-140 g/m2” 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) dokonuje zmian w treści SIWZ, polegających na: 

zmianie terminu składania i otwarcia ofert  (Rozdział XI ust. 1 pkt. 5), Rozdział XII ust. 1 i ust. 3 SIWZ), 

nowy termin: 

Termin składania ofert – 20.01.2020 do godz. 1000 

Termin otwarcia ofert – 20.01.2020 godz. 1015 

 

 

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SIWZ  prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

Dyrektor Zakładu 

 

 

 


