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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

  

EP/220/64/2020/4                                  Szczecin, dnia 26.10.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/64/2020, pn. Dostawa odzieży 

ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
ZESTAW 1   

Pytanie nr 1 

Zadanie 2:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obuwie bez wymiennej wkładki jak na załączonym zdjęciu. 

  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na obuwie bez wymiennej wkładki. Zgodnie z SIWZ 

 

ZESTAW 2 i 3   

Pytanie nr 1 

1. Czy Zamawiający dopuści obuwie o poniższych Parametrach – załączam zdjęcie i opis. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

 

 
Obuwie operacyjne 

REPOSA MAX 

• Obuwie operacyjno-medyczne (klapki z zamkniętymi palcami), przeznaczone na blok 
operacyjny, wielokrotnego użytku 

           Wykonane z tworzywa sztucznego, wentylowane po bokach.  
 

• Posiada anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą, która wykończona jest 

mikro kuleczkami pobudzającymi krążenie co niesamowicie  podnosi komfort użytkowania i  

jednocześnie nie rodzi trudności związanych z montażem wymiennej wkładki oraz jej 
utrzymaniem w czystości. 

 
Uwaga -obuwie nasze  jest miękkie i elastyczne w przeciwieństwie do obuwia wykonanego 

z poliuretanu , które jest twarde i sztywne jak drewniak -proszę zwrócić uwagę porównać 

• Obuwie w wersji z ruchomym paskiem, stabilizującym stopę – lub bez paska – wykonane z 
jednego odlewu 

 

• Rozmiary: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 

         Podlegające myciu i dezynfekcji chemicznej w urządzeniu myjąco-dezynfekującym           w 
temperaturze do 1340C  

 

• Dostępne  od ręki w kolorach: zielony, niebieski i biały ,oraz inne kolory. 

• Posiada Certyfikat Jednostki Notyfikowanej 



 

 

• Liczne referencje z zrealizowanych przetargów: 
o Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

o Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 

o Centralny szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wiele innych. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza obuwia o powyższych parametrach. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

ZESTAW 4 

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 obuwie operacyjne bez otworów w spodzie, bez wkładki, wykonane z 
jednego odlewu, bez żadnych ruchomych elementów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w Zadaniu nr 2 obuwia operacyjnego bez otworów w spodzie, bez 
wkładki, wykonanego z jednego odlewu, bez żadnych ruchomych elementów. 
Obuwie musi posiadać wentylowane otwory po bokach cholewki i w spodzie oraz posiadać 
wymienną masującą wkładkę wykonaną z tego samego polimeru co obuwie, wkładka musi również 
podlegać sterylizacji. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 obuwie antystatyczne przez cały okres używania, jednak bez korka w 
podeszwie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza w Zadaniu nr 2 obuwia antystatycznego przez cały okres używania, 
bez korka w podeszwie. 
Obuwie musi być stabilne, antypoślizgowe, z systemem amortyzacji piety i posiadające 
antystatyczny korek w podeszwie, który zapewnia właściwości antystatyczne przez cały okres 
użytkowania. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 obuwie w kolorze zielonym i niebieskim, w rozmiarach 35/36, 37/38, 
39/40, 41/42, 43/44, 45/46?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszczą 2 kolory obuwia (do wyboru przez Zamawiającego). 
Zamawiający wymaga rozmiarów zgodnie z SIWZ- pełne rozmiary od nr 35 do numeru 47 (do 
wyboru przez Zamawiającego) 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający wymaga jednorazowej dostawy, nie mniej niż 40% całego asortymentu.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyspecyfikowanie kolorów oraz rozmiarów obuwia 
operacyjnego z Zadania nr 2 celem przygotowania ewentualnych terminowych dostaw.  
Odpowiedź: 
Zmawiający zgodnie z zapisami Projektu Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ, paragraf 2 ust.1 

wymaga od Wykonawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty podpisania Umowy 
przekazania Zamawiającemu obowiązującej tabeli rozmiarów Asortymentu z przykładem 

dokonania pomiarów przez pracowników w celu uniknięcia pomyłek pomiarowych, oraz zgodnie z 
zapisami załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 - Obuwie 

medyczne operacyjne Zamawiający wymaga dostępności obuwia minimum w trzech kolorach do 
wyboru przez Zamawiającego oraz rozmiarów od nr 35 do numeru 47. 
 
 

Zastępca Dyrektora 

ds. Ekonomicznych 

Małgorzata Szelągiewicz 

 


