
          
   
 

AKADEMICKIE CENTRUM STOMATOLOGII                     
I MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ                                   
SP. Z O.O.                                                                         

Numer sprawy: ACS/03/2022/ZO                                    Bytom, dnia 11.02.2022 r. 
L.dz.   55/DZP/03/2022 

                          WYKONWACY 

biorący udział w postępowaniu 
 

ODPOWIEDZI 
na zapytania – 1 

Zamawiający – Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej 
Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego (Nr sprawy: ACS/03/2022/ZO) na „Sukcesywną dostawę 
odzieży medycznej wielorazowej dla personelu Akademickiego Centrum 
Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - II”, złożony został 
wniosek o wyjaśnienie treści, zawierające następujące pytania na które 
Zamawiający udziela odpowiedzi: 

PYTANIE Nr 1 
Czy Zamawiający dopuści odzież w kolorze wykonaną z tkaniny o gramaturze 125 – 
128 g/m2, skład 48% bawełna, 52% poliester?  
Proponowana odzież dzięki dużej zawartości bawełny jest bardzo komfortowa 
i przewiewna. Niższa gramatura tkaniny powoduje zaś niższy tonaż prania a zatem 
i koszt usługi. W przypadku odzieży kolorowej nie ma wręcz potrzeby stosowania 
wyższej gramatury niż 130 g/m2, ponieważ odzież ta nie prześwituje.  

ODPOWIEDŹ NR 1 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 2 
Czy Zamawiający dopuści odzież dostępną w 10 kolorach tj.: biały, zielony, 
niebieski, szary, czerwony, granatowy, bordowy, fuksja, morski, grafitowy – bez 
beżowego?  

ODPOWIEDŹ NR 2 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 3 
 Czy Zamawiający dopuści kroje odzieży jak poniżej:  
- spodnie damskie wiązane z przodu trokami – bez zamka, guzika, szlufek na pasek,  
- fartuchy damskie z zaszewkami z przodu i z tyłu i męskie z zaszewkami z tyłu z 
kołnierzykiem lub fartuchy damskie i męskie proste ze stójką,  
- bluzy męskie z zaszewkami z tyłu?  
Pozostałe zapisy dotyczące krojów zgodnie z SWZ. 

ODPOWIEDŹ NR 3 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE Nr 4 
Czy Zamawiający dopuści odzież o kurczliwości do 5%?. 

ODPOWIEDŹ NR 4 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE Nr 5 
Czy Zamawiający dopuści odzież damską i męską dostępną w rozmiarach od 2XS do 5XL oraz rozmia-
rach nietypowych?  

ODPOWIEDŹ NR 5 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE Nr 6 
Czy Zamawiający wymaga aby odzież biała była zgodna z normą CEN/TS 14237, co będzie potwier-
dzone załączonymi do oferty lub na wezwanie raportami z badań wykonanymi przez niezależne jed-
nostki badawcze?  
Dla odzieży na oddziały szpitalne odpowiednimi wymaganiami świadczącym o jakości wyrobu jest 
zgodność z Normą CEN/TS 14237 - Tekstylia w systemie ochrony zdrowia. Norma opisuje szereg pa-
rametrów mających znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa użytkowania bielizny szpitalnej.  

ODPOWIEDŹ NR 6 
Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 
PYTANIE Nr 7 
Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowania, wymaga aby odzież kolorowa była 
wykonana z tkanin zgodnych z normą PN-EN 13795, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty 
lub na wezwanie raportami z badań wykonanymi przez niezależne jednostki badawcze?  
Norma PN-EN wskazuje szereg parametrów, z których każdy ma znaczenie dla bezpieczeństwa za-
równo Personelu jak i Pacjenta. Z punktu widzenia epidemiologii, co jest istotne w dobie pandemii, 
bardzo ważnymi parametrami są pylenie i czystość mikrobiologiczna, wskazujące na wyroby, które 
mają ograniczoną możliwość uwalniania cząstek, które z kolei mogą roznosić wirusy.  

ODPOWIEDŹ NR 7 
Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 
PYTANIE Nr 8 
Czy Zamawiający dopuści oznakowanie odzieży termodrukiem tekstowym z nazwą Jednostki – bez 
znaków graficznych typu logo?  

ODPOWIEDŹ NR 8 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 9 
Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty tabeli rozmiarów oraz instrukcji prania jako 
oddzielnych dokumentów?  
Karty katalogowe standardowo nie zawierają takich informacji.  
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ODPOWIEDŹ NR 9 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 10 
Czy Zamawiający wydłuży termin dostarczenia próbek rozmiarówki do 10 dni roboczych od zawarcia 
umowy?  

ODPOWIEDŹ NR 10 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE Nr 11 
Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie czasu realizacji dostaw na 21 dni roboczych dla zamówień 
standardowych oraz pod indywidualne wymiary pracownika. 

ODPOWIEDŹ NR 11 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 

………………………………….. 
Podpis i pieczątka 

Kierownika Zamawiającego 
      


