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AT.R. 334. 183. 2021  

          Samodzielny Publiczny Szpital  Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10  informuje, że do postępowania na : „Zakup i dostawa pościeli
na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  im.  Papieża
Jana Pawła II w Zamościu”. Wpłynęły 4  pytanie.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:
„Zamawiający wymaga pościeli wykonanej z tkaniny 100% bawełna, o gramaturze 180 +/- 9 g/m2.
Jako producent pościeli szpitalnej w swojej ofercie posiadamy asortyment wykonany z tkaniny
zawierającej w swoim składzie bawełnę i poliester. Tkaniny posiadające w swoim składzie poliester
mają żywotność około 1,5 razy dłuższą od tkanin bawełnianych. Nie bez znaczenia jest też fakt
bezpyłowości tkanin z domieszką poliestru, co ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia
epidemiologii, a co z kolei w dobie pandemii zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. Ponadto
proponowana przez nas pościel posiada niższą gramaturę, co przekłada się na oszczędności z tytułu
prania.”
„Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz ekonomikę
użytkowania,  wymaga  pościeli  wykonanej  z  tkaniny  o  minimalnej  zawartości  poliestru  50%,
o gramaturze 150 – 180 g/m2?”

Odpowiedz: NIE.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuści pościel o kurczliwości max. 5%, z nie zbadanym parametrem „odporność
wybarwień na tarcie suche”?„

Odpowiedz: NIE.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuści wymiary pościeli jak niżej:
- poszwa na poduszkę 70x80 cm z zakładką 20 cm,
- poszwa na kołdrę 160x210 cm z zakładką 30 cm,
- prześcieradło 160x250 cm?”

Odpowiedz: TAK.
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Pytanie 4:
„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień do 21 dni roboczych. W obecnie
panującym stanie pandemii dostawcy na całym świecie mają permanentny problem  z dostępnością
surowców, a dodatkowo znacznie wydłużony jest czas ich dostawy. Zbyt krótki czas  dostawy pościeli
może powodować problemy z dotrzymaniem umownych terminów ze strony Wykonawców, na co oni
sami nie mają żadnego wpływu.”

Odpowiedz:TAK.
    

                                                                                                           Małgorzata Popławska

                                                                                                                                                 /-/
                                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                      Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
                                                                                                                                      im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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