dot. postępowania przetargowego pn.: „Dostawa bielizny operacyjnej”
Sprawa: SZP.215-36/16
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Pakiet Nr 7 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne spełniające wszystkie parametry SIWZ pakowany
w opakowanie papierowo foliowe. Wymagane w SIWZ opakowanie typu folia-folia fartucha
uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie i wskazuje na jedną
firmę która taki sposób opakowania fartucha posiada. . Dopuszczenie opakowania innego typu nie
narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą
konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej
cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych?
Pakiet 8 pozycja 2
Czy zamawiający dopuści prześcieradło zgodne z SIWZ jałowe ?
Pakiet 12 pozycja 1
Czy zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych spełniający wszystkie parametry SIWZ w
składzie:
Serweta na ekran anestezjologiczny 150 x 240 cm z taśmą przylepną
Serweta dolna 150cm x 180cm cm z taśmą przylepną
2 serwety boczne o wymiarach 75 x 90 cm z taśmą przylepną
pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140cm
Ściereczki chłonne - 30x30cm2 sztuki
- Serweta na stolik do instrumentowania / jako owinięcie zestawu / 150cm x 190cm

Pytania dotyczące przetargu
NA DOSTAWĘ
bielizny operacyjnej SZP.215- 36/16
Pakiet 12
Zestaw uniwersalny
Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego ręczniki w rozmiarze
30 x 40 cm – 4 szt., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na
walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta
a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie
na sytuację finansową szpitala.
Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795
1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla
bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu
medycznego i wyposażenia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 13
Pozycje nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia próbek po 10 szt., każdego rozmiaru czy 10 szt. łącznie z każdego
rozmiaru?

Dotyczy: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej
– znal SZP.215-36/16

działając jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w oparciu o następujące pytania:
Pakiet 2, pozycje 8-9. Czy Zamawiający oczekuje maski klasy IIR, zgodne z normą
EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla
masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny
operacyjnej.

SZP.215-36/16

Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz.759, ze zm., dalej PZP) wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Pakiet 12 poz.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie zestawu
wykonanego z chłonnego laminatu dwuwarstwowego: polietylenu i
włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², odporność na
przeniknie cieczy – min. 200 cm H20,
Siła wypychania na sucho -180kPA na mokro 170kPA. Zestaw o
następującym składzie:
• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm
• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
• 1 serweta przylepna 150x240cm
• 1 serweta przylepna 170x175cm
• 2 serwety przylepne 75x90cm
• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm
Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie
samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy,
numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Produkt
sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.

Pakiet 13 poz.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie fartucha
wykonanego z
włókniny polipropylenowej SMMMS, fartuch posiada metkę zawierającą
informację
z rozmiarem. Pakowany z dwoma wiskozowymi ręcznikami. Pozostałe
zgodnie z
opisem.

Dotyczy: przetargu na dostawę bielizny operacyjnej
Sprawa: SZP.215-36/16
Pytania do SIWZ:
Pakiet 12 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:
•
•
•
•
•
•
•

1 serweta na stolik instrumentariuszki
1 serweta na stolik Mayo
1 serweta samoprzylepna
1 serweta samoprzylepna
2 serwety samoprzylepne
dłuższym boku o szerokości 6cm)
2 włókninowe OP taśmy
2 ręczniki

150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm
80 x 145cm; warstwa chłonna 60x100 cm
180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm
150 x 240cm warstwa chłonna 150x240 cm
75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm (przylepiec na
10 x 50
40 x 40

O wytrzymałości na wypychanie na sucho (wytrzymałość na rozerwanie na sucho >
80kPa). Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Pakiet 12 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:
•
•
•
•
•
•
•

1 serweta na stolik instrumentariuszki
1 serweta na stolik Mayo
1 serweta samoprzylepna
1 serweta samoprzylepna
2 serwety samoprzylepne
2 włókninowe OP taśmy
4 ręczniki

150 x 200cm
80 x 145cm;
180 x 180cm
150 x 240cm
75 x 100cm
10 x 50
40 x 40

O wytrzymałości na wypychanie na sucho (wytrzymałość na rozerwanie na sucho >
80kPa). Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 38 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny
operacyjnej. Znak SZP.215- 36/16

1. Dotyczy: Pakiet 4 poz 2
Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego w rozmiarach : L, LL, XL
przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL.
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
2. Dotyczy: Pakiet 5 poz 1
Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego, w którym wytrzymałość na
rozerwanie sucho/mokro wynosi 175/110 kPa. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
3. Dotyczy: Pakiet 6 poz 3
Prosimy o dopuszczenie kompletu pościeli w których kołdra i prześcieradło maja rozmiar
160x210cm, pozostałe zgodnie z SIWZ. Pragniemy podkreślić, iż komplety takie były już
dostarczane do Państwa jednostki i nie wnoszono do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Dotyczy: Pakiet 6 poz 13
Prosimy o dopuszczenie zestawu otolaryngologicznego, w którym wytrzymałość na na
rozerwanie sucho/mokro wynosi 78/50 kPa. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ
5. Dotyczy: Pakiet 7 poz 1
Prosimy o dopuszczenie fartuchów z oznaczeniami rozmiarów M, L, LL, XL, XLL, XXL-L,
XXL-XL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio
od M, L, LL, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
6. Dotyczy: Pakiet 7 poz 2
Prosimy o dopuszczenie ubrań operacyjnych w rozmiarach S, M, L, XL, pozostałe wymogi
zgodne z SIWZ. Pragniemy podkreślić, iż ubrania były już dostarczane do Państwa jednostki
i nie wnoszono do nich żadnych zastrzeżeń.

7. Dotyczy: Pakiet 11 poz 1
Prosimy o dopuszczenie fartuchów, w których oznaczenie rozmiaru jest w postaci nadruku
umieszczonego na fartuchu, pozwalającą na łatwą i szybką identyfikację przed rozłożeniem,
a rozmiar XXL ma oznaczenie XLL.

8. Dotyczy: Pakiet 11 poz 2
Prosimy o dopuszczenie ubrań, w których spodnie i bluzy pakowane są osobno co daje
swobodę indywidualnego dobrania rozmiaru, wykonanych z polipropylenowej włókniny typu
SMS 35g/m2, dekolt w kształcie litery U, dostępne rozmiary: S, M, L, XL, pozostałe
wymagania zgodne z SIWZ.

9. Dotyczy: Pakiet 13 poz 1
Prosimy o dopuszczenie fartuchów z oznaczeniami rozmiarów L, LL, XL, XLL, przy czym
wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio od M, L, XL, XXL.
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej
Znak sprawy: SZP.215 –36/16
Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku prosimy
o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ.
Pytanie 1
Pakiet nr 11 poz. 6:
Czy można zaoferować zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki, której gramatura w polu
krytycznym wynosi 76,0g/m2 , z serwetą główną 225cm x 260cm posiadającą łatę chłonną o
całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łaty chłonnej wynoszącej 109,5g/m2 oraz z
fartuchami w rozmiarach XL – 1 szt. I XXL – 1 szt.? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Pytanie 2
Pakiet nr 11 poz. 6:
Czy opisując serwetę w rozmiarach 150cm x 240cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego
Zamawiający miał na myśli laminat wykonany z włókniny polipropylenowej oraz warstwy
polietylenowej?
Pytanie 3
Pakiet nr 11 poz. 6:
Czy złożona próbka zestawu do operacji żylaków może być niesterylna?
Pytanie 4
Pakiet nr 11 poz. 1, Pakiet nr 13 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek po 10 sztuk pakowanych pojedynczo fartuchów do
każdego z pakietów? Oferowane przez nas fartuchy są pakowane w opakowania handlowe o wielkości
52, 48 i 44 sztuki w zależności od rozmiaru i złożenie próbek po 1 opakowaniu handlowym do każdego
z pakietów w znaczący sposób zwiększy koszty złożonej oferty.
Pytanie 5
Pakiet nr 12 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnego wykonanego z
pełnobarierowego 2-warstwowego laminatu (polipropylen / polietylen) o gramaturze
48/m2,
odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni serwety 80 cmH2O, wytrzymałość na
wypychanie na sucho (strefa krytyczna) 380 kPa, o następującym składzie i rozmiarach:
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2 x serwety operacyjne 75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety
1 x serweta operacyjna 175x170 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną
1 x serweta operacyjna 140x240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną
2 x ręczniki 30x20 cm
1 taśma samoprzylepna 9x25cm
Lub alternatywnie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych wykonanego
z pełnobarierowej włókniny o gramaturze 57,5g/m2, odporność na penetrację płynów 125cmH2O,
wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) 249 kPa, o następującym składzie
i rozmiarach:

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2 x serwety operacyjne 75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety
1 x serweta operacyjna 175x180 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną
1 x serweta operacyjna 150x240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną
2 x ręczniki 30x40 cm
Zestaw spełnia wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.
Pytanie 6
Pakiet nr 13 poz. 1:
Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny SMMS (co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną
warstwą wewnętrzną) z indywidualnym oznakowaniem rozmiaru w postaci czytelnej naklejki
umieszczonej na fartuchu w rozmiarach M-L, XL i XXL? Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z.

