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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 16/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 11-01-2021 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  
TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  

www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

Pytania  1 

1.1. Czy Zamawiający wymaga aby dzierżawiona pościel była zgodna z normą CEN/TS 

14237, na potwierdzenie czego Wykonawcy załączą do oferty lub na wezwanie 

Zamawiającego Certyfikat zgodności dla wyrobu gotowego oraz raportów z badań z 

niezależnego laboratorium badawczego dla tkaniny? 

  

1.2. Czy Zamawiający dopuści pościel będącą przedmiotem dzierżawy o minimalnie innych 

parametrach niż w SIWZ, tj.: 

- zawartość bawełny 48%, 

- kurczliwość maksymalnie do 5%, 

- liczba nitek po osnowie min. 295, po wątku min. 240, 

- wytrzymałość na rozciąganie min. 650 N w kierunku wzdłużnym i poprzecznym? 

Proponowana pościel jest identyczna pod względem użytkowym jak opisana w SIWZ i cieszy 

się dobrą opinią wśród Użytkowników. 

  

1.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła będące przedmiotem dzierżawy o wymiarze 

160x250 cm? 

  

1.4. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną będącą przedmiotem dzierżawy wykonaną 

z oddychającej tkaniny, o niezbadanej paroprzepuszczalności, o gramaturze 125 – 130 g/m2 

i zawartości bawełny 48%, o poziomie pylenia max. 3,87 log10? 

Proponowana odzież jest bardzo komfortowa, spełnia wszystkie parametry normy PN-EN 

13795 oraz cieszy się bardzo dobrą opinią Użytkowników.  

  

1.5. Czy Zamawiający dopuści dzierżawione bluzy operacyjne z dekoltem w serek na 

zakładkę? 

  

1.6. Czy Zamawiający odstąpi od apretury bakteriostatycznej dla dzierżawionych ubrań 

operacyjnych oraz pościeli dla Oddziału Chirurgicznego?  

Wykończenie bakteriostatyczne jest jedynie chwytem marketingowym, ponieważ ulega 

degradacji z każdym cyklem prania.  
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Odpowiedzi:  

Ad. 1.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający w sposób czytelny określił w SIWZ 

warunki oraz dokumenty jakich wymaga (min. w cz. VII SIWZ) 

Ad. 1.2. Patrz odp. na pytanie 2.4. 

Ad. 1.3. Postępować zgodnie ze SWIZ. 

Ad. 1.4. Patrz odp. na pytanie 2.4. 

Ad. 1.5. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.6. Patrz odp. na pytanie 2.3. 
 

Pytania  2 

 

2.1. Zgodnie z SIWZ Wykonawca dokona oznakowania całego asortymentu dzierżawionego 

przy pomocy elektronicznych znaczników (system RFID) w technologii UHF. Zastosowane 

tagi (chipy) muszą być bezpieczne dla użytkownika, bez własnego źródła zasilania, nie mające 

wpływu na rezonans magnetyczny i na odwrót a także pozostałej aparatury i urządzeń 

medycznych wraz z możliwością zdalnej kontroli (online) pod względem ilościowym i 

rodzajowym odzieży ochronnej personelu medycznego. Wnioskujemy o odstąpienie od 

opisanego powyżej wymogu i dopuszczenie systemu RFID w technologii HF. System RFID 

HF jest systemem skuteczniejszym od RFID UHF. Parametry techniczne, jakościowe i 

technologiczne gwarantują 100% skuteczności, w przeciwieństwie do systemu RFID UHF, 

który ze względu np. na daleki zasięg odczytu tagów, brak możliwości odczytu tagów z mokrej 

bielizny, może podawać niewiarygodne informacje. System RFID HF nie jest wrażliwy na 

zakłócenia, zapewnia szybki odczyt danych oraz całodobowy monitoring obiegu bielizny 

szpitalnej zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego. Technologia ta umożliwia 

bezdotykowe skanowanie brudnej bielizny w zamkniętych workach, co jest bardzo istotne z 

punktu widzenia logistyki i czasu dostawy asortymentu do punktu docelowego. Jest to system 

RFID z czipami działającymi w paśmie HF, który spełnia normy ISO 15693 i ISO 18 000-3. 

Tagi te są stosowane i bezpieczne w środowisku szpitalnym zarówno dla ludzi, jak i sprzętu 

elektronicznego, takiego jak rozruszniki serca, defibrylatory, etc., ponieważ żadna z 

częstotliwości zwykle spotykanych w szpitalach (zasilanie przy 50Hz, bipery i piloty przy 

27MHz, kontrola radiowa przy 400MHz, GSM przy 900MHz i 1,8GHz) nie może ich 

aktywować. Odnośnie stosowania tagów przy obrazowaniu rezonansu magnetycznego (RM), 

testy przeprowadzone na Tesla 1.5 i 3.0 wykazały, że nie ma żadnego ryzyka dla pacjenta (nie 

występuje przegrzewanie się części) i nie powstają żadne uszkodzenia tagu i/ani maszyny. Jeśli 

chodzi o analizę rentgenowską i skan TK tagi nie mają wpływu, ani na ludzi, ani na sprzęt. 

Jeżeli Zamawiający dopuści system RFID HF prosimy, aby pozostałe wymagania 

Zamawiającego dot. wdrożenia systemu identyfikacji asortymentu falami radiowymi zostały 

dostosowane do systemu RFID HF.  

 

 

2.2. Zgodnie z SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający lub 

dysponujący min. 1 urządzeniem do ozonowania przeznaczonym do dezynfekcji asortymentu 

innego – specjalnego. Czy na potwierdzenie posiadania niniejszego urządzenia, Wykonawca 

winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i 
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rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, 

wynajem) oraz załączyć wyniki badań potwierdzające skuteczność niniejszej technologii?  

 

2.3. Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu wystawionego przez jednostkę 

notyfikowaną dla dzierżawionej odzieży operacyjnej oraz bielizny pościelowej na Oddział 

Chirurgiczny, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 20743:2013 – 

„Wyznaczenie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych”. Badania 

przeprowadzone na tkaninach z wykończeniem antybakteryjnym nie dowiodły ich całkowitej 

skuteczności wobec bakterii, gdyż apretura bakteriostatyczna utrzymuje się tylko przez 

pierwsze kilka cykli prania, tym samym w żaden sposób nie ogranicza wzrostu bakterii oraz 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych.  

 

2.4. Czy Zamawiający dopuści pościel (poszwa, powłoczka, prześcieradło) będącą 

przedmiotem dzierżawy o następujących parametrach:  

- skład: bawełna 48%, poliester 52%,  

- kurczliwość do 5%,  

- liczba nitek po osnowie min. 295, po wątku min. 240,  

- wytrzymałość na rozciąganie min. 650 N w kierunku wzdłużnym i poprzecznym?  

 

2.5. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło będące przedmiotem dzierżawy o wymiarach 160 

x 250 cm?  

 

2.6. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną (bluza, spodnie lub spódnica/sukienka) 

będącą przedmiotem dzierżawy o następujących parametrach:  

- skład: bawełna 48%, poliester 52%,  

- gramatura 125-130 g/m2,  

- poziom pylenia max 3,87 log10?  

Proponowana odzież operacyjna spełnia wszystkie parametry normy PN-EN 13795 i od wielu 

lat jest w użytku na blokach operacyjnych w większości polskich szpitali.  

 

2.7. Czy Zamawiający dopuści worki poliestrowe o gramaturze tkaniny 120 g/m2 (99% 

poliester, 1% nitka węglowa)?  

 

Odpowiedzi:  

Ad. 2.1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający wymaga systemu dzięki któremu 

będzie można sprawniej przeprowadzić procesy związane z obiegiem prania, w tym 

umożliwiający szybkie dokonanie inwentaryzacji.  

Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający w sposób czytelny określił w SIWZ 

warunki oraz dokumenty jakich wymaga (min. w cz. VII SIWZ) 

Ad. 2.3. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający w przedmiotowej sprawie wymaga 

tkanin z wykończeniem antybakteryjym, ze względu na szybką i sprawną możliwość  

zaktywowanie ponowne apretury bakteriostatycznej po jej zaniku na tkaninie, w wyniku 

użytkowania (cykli prania) 

Ad. 2.4. Postępować zgodnie ze SWIZ. Zamawiający wymaga tkanin „lepszych”,  bardziej 

naturalnych i bardziej odpornych na działania czynników takich jak np. wytrzymałość na 
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rozciąganie czy kurczliwość.  

Ad. 2.5. Postępować zgodnie ze SIWZ.  

Ad. 2.6. Patrz odp. na pytanie 2.4. 

Ad. 2.7. Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytania  3 

Pytania dot. SIWZ: 

3.1. Czy bielizna Zamawiającego (powierzona) jest oznakowana tagiem RFID, bo program 

pralniczy umożliwia monitorowanie sztuki asortymentu posiadającego chip RFID? 

3.2. Czy w związku z tym że Zamawiający chce śledzić obieg bielizny powierzonej czy 

Wykonawca ma oznakować tagiem RFID UHF każdą sztukę powierzonego asortymentu 

Zamawiającego? 

3.3. Jaką ilość worków do bielizny ma dostarczyć Wykonawca na każdy oddział? 

3.4. Czy odzież operacyjna może być nowa lub używana, ale w stanie dobrym? 

3.5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie usługi prania dezynfekcyjnego dla 

odzieży fasonowej, kocy, kołder, poduszek i materacy  do 72 godz.? 

3.6. Czy Zamawiający dopuści możliwość odbioru i dostawy asortymentu w dniach od 

poniedziałku do piątku, pod warunkiem że Wykonawca zapewni odpowiednia ilość czystej 

bielizny na sobotę i  niedzielę? 

3.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby bielizna czysta dostarczana była do oddziałów 

szpitalnych posortowana w wózkach z pokrowcem? 

3.8. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są ściśle związane z usługami 

podstawowymi (tj. usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), dokonywanymi przez 

Zamawiającego świadczącego usługi podstawowe?  

3.9. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do wykonania przez 

Zamawiającego usług podstawowych (tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących 

profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)? 

3.10. Czy usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym związku z 

usługami nie służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia (np. z operacjami plastycznymi wykonywanymi wyłącznie z powodów 

kosmetycznych czy też upiększających, testami genetycznymi dla celów ustalenia ojcostwa, 

badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu wydania zaświadczenia niezbędnego do 

otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela itp.)? Jeżeli pozostają w ścisłym związku 

ww. usługami, to w jakim zakresie? 

3.11. Czy faktyczne wykorzystywanie usług będących przedmiotem zamówienia będzie 

mieć  miejsce na terenie zakładu leczniczego, w którym wykonywana jest przez 

Zamawiającego działalność lecznicza? 

3.12. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając certyfikatu na 

potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 13795 również dla dzierżawionej bielizny 

pościelowej? Ww. norma ma zastosowanie do bielizny operacyjnej, nie pościeli. 

3.13. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia całości asortymentu: bielizny pościelowej i 

operacyjnej w pierwszym dniu rozpoczęcia umowy? 
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Pytania dot. wzoru umowy: 

3.14. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

3.15. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie 

„ale łącznie za dany miesiąc nie więcej niż 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto”?  

Wysokość kary umownej nie powinna przekraczać określonej w umowie części wartości 

faktury za dany miesiąc. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie 

wysoka w stosunku do wartości usługi. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w 

rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności 

wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3.16. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy licząc w stosunku do łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 2 pkt a niniejszej Umowy” zostały zastąpione wyrażeniem „10% 

wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w 

przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet 

mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę 

proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ad. 3.1. Bielizna będąca własnością Zamawiającego nie jest w ogólne oznakowana. 

Ad. 3.2. Nie, chyba, że Wykonawca wykona to na własny koszt i nie spowoduje to wzrostu 

ceny oferty.  

Ad. 3.3. Do decyzji Wykonawcy, w zależności od ilości prania. Zamawiający sugeruje, że 

odpowiednia ilość worków to ok. 10 na każdy oddział.  

Ad. 3.4. Odzież operacyjna powinna być nowa, jednakże Zamawiający dopuszcza odzież 

używaną o ile będzie w dobrym stanie. 

Ad. 3.5. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 3.6. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem uzyskania zgody osoby odpowiedzialnej 

za obieg bielizny szpitalnej na danym oddziale, która posiada wiedzę co do 

zapotrzebowania w danym czasie. 

Ad. 3.7. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 3.8. Postępowanie dotyczy odzieży i bielizny szpitalnej niezbędnej dla 

funkcjonowania placówki służby zdrowia – szpitala, a zatem jest związane z 

zapewnieniem usługi dla działalności podstawowej Zamawiającego.  

Ad. 3.9. TAK. Patrz odpowiedź na pytanie 3.8. 

Ad. 3.10. Zakres działalności Zamawiającego nie dotyczy wskazanych zakresów. Patrz 

odpowiedź na pytanie 3.8.  

Ad. 3.11. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający w SIWZ czytelnie opisał jakich 

lokalizacji dotyczy zamówienie.  

Ad. 3.12. Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Norma PN-EN 13795 ma zastosowanie 

wyłącznie do bielizny operacyjnej, nie do pościeli. Biorąc pod uwagę powyższe należy 

rozumieć, że w każdym przypadku, w którym w dokumentacji postępowania 
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Zamawiający wymagał posiadania certyfikatu na potwierdzenie zgodności z normą PN-

EN 13795 dla bielizny operacyjnej i pościeli wymóg ten odnosi się tylko do bielizny 

operacyjnej i tylko taka bielizna musi odpowiadać wymaganiom powyższej normy.  

Ad. 3.13. Postępować zgodnie ze SIWZ. Tak. Zamawiający w opisie przedmiotu 

zamówienia zawarł poniższy zapis: „ILOŚCI ODZIEŻY OCHRONNEJ 

PODLEGAJĄCEJ DZIERŻAWIE: 130 KOPMLETÓW OPERACYJNYCH (BLUZA + 

SPODNIE, lub BLUZA + SPÓDNICA/SUKIENKA) – KOLORY NIEBIESKIE / 

ZIELONE DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM. Rozmiary do uzgodnienia z 

Zamawiającym. UMOWA zostanie zawarta przed okresem jej obowiązywania. 

Wykonawca będzie zobligowany ustalić z Zamawiającym stosowne rozmiary w takim 

terminie, aby w dniu rozpoczęcia zamówienia dysponować całym asortymentem 

wymaganym w SIWZ. Zapis ten ma zastosowanie do całości niniejszego zamówienia„ 

Ad. 3.14. TAK 

Ad. 3.15. Postępować zgodnie ze SIWZ. Chodzi o usługi dla Szpitala, co jest szczególnie 

istotne z punktu widzenia zdrowia i życia. 

Ad. 3.16. Postępować zgodnie ze SIWZ. Chodzi o usługi dla Szpitala, co jest szczególnie 

istotne z punktu widzenia zdrowia i życia. 

 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński  


