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SPZOZ/P.N./20/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy:
Postępowania przetargowego na:
„Dostawa bielizny pościelowej, chirurgicznej, odzieŜy ochronnej. ”
nr sprawy SPZOZ/P.N./20/2010

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z przepisami
art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.,
nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:
Pytanie 1 - zadanie II – Bielizna chirurgiczna, poz.1-4,6
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie jakiego asortymentu wymaga w
pakiecie II w poz. 1-4,6. Normą dotyczącą m.in. obłoŜeń chirurgicznych jest norma PN-EN 13795.
Asortyment wymieniony w pakiecie II powinien spełniać więc wymogi normy PN-EN 13795 – są to
tzw. produkty barierowe, jakich Zamawiający wymaga w pozycji 5. Prosimy więc o wyjaśnienie czy
Zamawiający wymaga w pakiecie II takŜe w pozycjach 1-4,6 asortymentu spełniającego wymogi
normy PN-EN 13795 .
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w pakiecie II tylko w poz. 5. asortymentu zgodnego z normą PNEN 13795

Pytanie 2 - zadanie III – OdzieŜ ochronna poz.29-108
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu wykonanego z
elanobawełny o gramaturze 165 ± 5 g/m2, pozostałe parametry bez zmian.
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie.
Prosimy o dopuszczenie asortymentu wykonanego z elanobawełny o gramaturze 200 ± 12 g/m2 (czyli
w zakresie 188-212 g/m2 , Zamawiający w SIWZ dopuszcza elanobawełnę o gramaturze 195 ± 10
g/m2 - czyli w zakresie 185-205 g/m2 ) pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w poz. 29-108 asortyment o wyŜszej gramaturze tj. 200 ± 12
g/m2

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga aby bielizna z zadania II spełniał standardowe wymagania normy PN-EN
13795, obowiązującej dla bielizny chirurgicznej (obłoŜeń, fartuchów oraz ubrań)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w pakiecie II tylko w poz. 5. asortymentu zgodnego z normą PNEN 13795

Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających zgodność z normą PNEN 13795 dla wymagań standardowych?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dla zadania II pozycja 4 dopuści kompres w kolorze niebieskim?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 6
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem kompresy (Zadani II pozycja 2,3,4)?
Czy Zamawiający ma na myśli mniejsze serwety chirurgiczne?
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli mniejsze serwety chirurgiczne.
Pytanie 7
Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych dokumentami dopuszczającymi wyrób medyczny do obrotu
są deklaracji zgodności oraz zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych.
Czy Zamawiający zatem wymaga dla Zadania II dołączenia do oferty:
- deklaracji zgodności,
- zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dla Zadania II do poz. 1-4,6 dołączenia do oferty deklaracji
zgodności, oraz do poz. 5 - deklaracji zgodności i zgłoszenia lub wpisu do rejestru
wyrobów medycznych.
Pytanie 8
Zamawiający wymaga zaoferowania Ubranek chirurgicznych wykonanych z bawełny 100% gramatura 160 g/m2.
Czy zamawiający dopuści odzieŜ wykonaną z tkaniny bawełna 100% i gramaturze 175 g/m2.
Odpowiedź
Zamawiający w zadaniu III w pozycji 1-28 dopuści odzieŜ wykonaną z tkaniny bawełna
100% o gramaturze zgodnej z SIWZ i wyŜszej.
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