
Zamość, dnia 26.02.2018 r.

AG.Z.2150.44.1.2018  

Dotyczy:  odpowiedzi na pytania oraz z  miany treści zaproszenia  .

 
Samodzielny   Publiczny   Szpital   Wojewódzki   im.  Papieża  Jana  Pawła  II

w  Zamościu  informuje,  że  do  zaproszenia  do  złożenia  oferty  na  dostawę  bielizny
jednorazowego użytku wpłynęły pytania. 

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1. Dotyczy Z  adania     nr 2.
Czy  można  zaoferować  prześcieradło  z  przylepcem  w  rozmiarach  150cm  x  250cm?
Pozostałe parametry zgodnie z wymogami s.i.w.z

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Tak.

Pytanie nr 2. Dotyczy Z  adania     nr 4.
Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 120cm x 150cm z otworem w rozmiarach 7
x 10cm lub serwetę w rozmiarach 150cm x 200cm z otworem o średnicy 12cm lub serwetę
wykonaną z  laminatu o gramaturze 48g/m2 w rozmiarach 120cmx150cm z otworem o
rozmiarach 7 x 10cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Tak.

Pytanie nr 3. Dotyczy Z  adania     nr 9.
Czy  można  zaoferować  folię  w  rozmiarach:  powierzchnia  całkowita  12cm  x  22cm,
powierzchnia samoprzylepna 12cm x 17cm lub w rozmiarach: całkowita 15cm x 27cm,
powierzchnia  samoprzylepna  15cmx20cm?  Pozostałe  parametry  zgodne  z  wymogami
s.i.w.z.

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający dopuszcza folię w rozmiarze: powierzchnia całkowita 15 cm x 27 cm, 
powierzchnia samoprzylepna 15 cm x 20 cm; pozostałe parametry zgodnie z zaproszeniem 
do złożenia oferty.

Pytanie nr 4. Dotyczy Z  adania     nr 11.
Czy można zaoferować serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze 48g/m2? Pozostałe
parametry zgodne z wymogami s.i.w.z

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.
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Pytanie nr 5. Dotyczy Z  adania     nr 12.
Czy  można  zaoferować  ubrania  operacyjne  wyłącznie  w  kolorze  zielonym?  Pozostałe
parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Nie.

Pytanie nr 6. Dotyczy Z  adania     nr 13.
Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry zgodne
z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Nie.

Pytanie nr 7. Dotyczy Zadania nr 15.
Czy można zaoferować serwetę z przylepcem lub serwetę bez przylepca w rozmiarach
75cmx90cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Nie.

Pytanie nr 8. Dotyczy Zadania nr 6.
Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  typu  przedniak  w  kolorze  białym  wykonany  z
polietylenu odporny na płyny – chroni odzież przed rozpryskami płynów, tłuszczy, olejów
oraz zanieczyszczeń,  pełne cięcie,  wysoki  karczek w celu zapewnienia pełnej  ochrony,
dokładne  wycięcie  przy  szyi  ułatwia  zakładanie,  wiązanie  w  talii  na  odpowiedniej
wysokości zapewnia szczelność fartucha,  długość umożliwia stosowanie fartucha nawet
przez  osoby  o  większych  gabarytach,  wygodne  opakowanie  ułatwia  wyjmowanie
pojedynczych  fartuchów,  fartuch  o  grubości  16  mikronów,  fartuch  spelnia  normy  i
wytyczne  PPE  Kategoria  I  (Artykuł  8,3)  –  zapobieganie  narażaniu  użytkownika  na
temperaturę nieprzekraczającą 50°C lub niebezpieczny kontakt, wolny od latexu?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Tak.

Pytanie nr 9. Dotyczy Zadania nr 13.
Czy zamawiający  dopuści  fartuch  włókninowy,  z  rozcięciem w tylnej  części,  poły  do
zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/32,
długi  rękaw,  zakończony  mankietem  z  bawełnianym  ściągaczem  o  długości  5,5  cm,
wiązany z tyłu w talii, niesterylny? 
Czy zamawiający dopuści fartuch o długości bawełnianego mankietu 5,5 cm?
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 10. Dotyczy Zadania nr 3.
Czy  Zamawiający  dopuści  prześcieradło  papierowe  z  perforacją  co  50  cm?  Pozostałe
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wymagania są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytanie nr 11. Dotyczy Zadania nr 5.
Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny pakowany w włókninę zamiast pakowany w
papier krepowy? Pozostałe wymagania są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Tak.

Pytania nr 12. Dotyczy Zadania nr 5.
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  dopuszczenie  fartuchów  owiniętych  z
hydrofobową  serwetę  włókninową  wraz  z  dwoma  ręcznikami  do  rąk  spełniającymi
wymogi normy EN 13795 i wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Tak.

Pytania nr 13. Dotyczy Zadania nr 12.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ubrań operacyjnych w kolorze
zielonym, niebieskim i fioletowym. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Pytania nr 14. Dotyczy Zadania nr 5.
Czy  Zamawiający  dopuści  fartuch  sterylny  wykonany  z  włókniny  SMMS?  Pozostałe
wymagania są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty.

   Z-ca DYREKTORA 
                                                                           SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
                                                                                  SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
                                                                             im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
                                                                                                        ds. Lecznictwa

                                                                               (-) lek. med. Marek Lipiec
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