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Drezdenko, dnia 28 marca 2022 roku 
Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P3 
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę bielizny jednorazowego użytku 
dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/3/2022, 
2022/BZP 00087803/01 z dnia 16.03.2022 r. 
 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany 
SWZ,  tj.: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy pakiet 3 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m2? 
 
Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe po 100 szt., taki sposób pakowania zmniejsza 
powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne 
przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. 
Odp. do pytania 1:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy pakiet 3 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza 
powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne 
przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. 
 
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na 
troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot 
(45g/m2) przedniej części o długości ok. 32cm i wysokości 5cm, troki o dł. ponad 20cm każdy, głębokość czepka 
ok. 13cm, denko o wymiarach ok. 20cm x 12,5cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? 
Odp. do pytania 2: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy pakiet 3 poz. 1-3 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu 
to umożliwia. Złożenie ofert przez rożne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej 
z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru. 
Odp. do pytania 3: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy pakiet 4 poz. 3 
Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to 
umożliwia. Złożenie ofert przez rożne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 
zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru. 
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Odp. do pytania 4: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy pakiet 7 poz. 1 
czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L? 
Odp. do pytania 5: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy pakiet 7 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści przedniak o grubości ok. 16 mikronów? 
Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 68cm x 108cm? 
Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, zbiorczo? 
Odp. do pytania 6: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy pakiet 7 poz. 5 
Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210cm x 160cm, na poduszkę 70cm x 80cm, 
prześcieradło 150cm x 210cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, 
z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych? 
Odp. do pytania 7: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 7 poz. 5 kompletu pościeli o parametrach:  
Poszwa 210cm x 160cm, poszewka na poduszkę 70cm x 80cm, prześcieradło 150cm x 210cm, o gramaturze 
25g/m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi 
oznakowanie wyrobów medycznych. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy pakiet 7 poz. 1-5 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 
oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu 
to umożliwia. Złożenie ofert przez rożne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej 
z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza 
większe możliwości wyboru. 
Odp. do pytania 8: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ. 
 
 
Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
 
Nowy termin składania ofert: 01.04.2022 r. godz.: 10:00, termin otwarcia ofert 01.04.2022 r. godz.: 10:15. 
 
W załączeniu zmieniony dodatek nr 3 do SWZ. 

 
Z poważaniem 

          
     Prezes Zarządu 

 

       Maciej Bak 

 
 
 
W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 i art. 271 ust. 4 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany oraz głoszenie 
o zmianie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-
drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/ dnia 28.03.2022 r. 


