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Dot. Nr sprawy: ZP/ 13  /PN/15

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

            Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/13/PN/15) na 

świadczenie  usług pralniczych dla Szpitala  w Śremie Sp. z o.o. 

 

Zapytania do przedmiotu dzierżawy:
Zapytania do asortymentu dla Oddziału dorosłych pacjentów:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści pokrowce z pozycji 5 i 6 dla Oddziału dorosłych pacjentów w kolorze białym?
odpowiedź:
Tak,Zamawiający dopuszcza w/w  pokrowce

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z pozycji 6 na gumę?
odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby worek do brudnej bielizny z pozycji 7 wykonany był z tkaniny barierowej, co 
zapewnia bezpieczeństwo?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści koszule porodowe z pozycji od 8 do 11 w kolorze czerwonym lub błękitnym?
Zapytania do asortymentu dla Centralnej Sterylizatorni:
odpowiedź:
Tak , Zamawiający dopuszcza w/w  koszule 

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wymaga, aby serwety do pakietowania wykonane były z chłonącej płyny, niepylącej 
tkaniny bawełniano – poliestrowej, zapweniającej komfort dotykowy właściwy bawełnie, o gramaturze 118 
g/m2 i zawartości bawełny min. 55%?
odpowiedź: 
Zamawiajacy dopuszcza serwety wykonane z w/w tkaniny , lecz nie wymaga

Zapytania do ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku na Blok Operacyjny:

Pytanie 6:
Na rynku dostępne są ubrania chirurgiczne wykonane z mieszanek bawełny i poliestru o różnej gramaturze. 
Im wyższa gramatura tkanin użytych do produkcji ubrań, tym mniejszy komfort ich użytkowania.
Czy Zamawiający wymaga, aby ubrania chirurgiczne wykonane były z tkaniny o gramaturze do 120 g/m2?
Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.



Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza  ubrania chirurgiczne  wykonane z w/w tkaniny , lecz nie wymaga

Zapytania do serwet na Blok Operacyjny

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarze 100x75 cm?
Parametry tkaniny zgodnie ze SIWZ, tj. tkanina chłonąca płyny, niepyląca, bawełniano – poliestrowa,
zapweniająca komfort dotykowy właściwy bawełnie, o gramaturze 118 g/m2 i zawartości bawełny min. 55%.
odpowiedź:
TAK, Zamawiajacy dopuszcza w/w serwety 

Zapytania do Bielizny operacyjnej dla Centralnej Sterylizatorni oraz Laryngologii:

Pytanie 8:
Czy Zamawiający wymaga, aby bluzy, spodnie i sukienki wykonane były z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny
bawełniano – poliestrowej, zapweniającej komfort dotykowy właściwy bawełnie, o gramaturze 118 g/m2 i
zawartości bawełny min. 55%?
Proponowane wyroby zgodne są z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem 
cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych.
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza  bluzy, spodnie i sukienki wykonane z w/w tkaniny, lecz nie wymaga

Pytanie 9:
Czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy operacyjne na Blok Operacyjny były fartuchami barierowymi o
konstrukcji jak poniżej:
- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej o odporności na przenikanie cieczy na poziomie co najmniej 90 cm
H2O o gramaturze max. 100 g.m2,
- pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o gramaturze max. 120 g/m2?
Oferowane fartuchy zapewniają bardzo duże bezpieczeństwo oraz bardzo duży komfort pracy.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 10:
Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne białe z niebieskim nadrukiem?
Proponowany wzór jest dedykowany na koszule stosowane w Szpitalach.
Zapytania do Bielizny operacyjnej dla Ginekologii i Położnictwa:
odpowiedź:
TAK, Zamawiający dopuszcza w/w koszule operacyjne.

Pytanie 11:
Zamawiający wymaga fartuchów operacyjnych w kolorze białym. Jest to kolor niedostępny w przypadku 
tkanin barierowych, z których powinno być wykonane co najmniej pole krytyczne fartuchów.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów operacyjnych dla Ginekologii i
Położnictwa o konstrukcji jak poniżej:
- pole krytyczne z tkaniny poliestrowej o odporności na przenikanie cieczy na poziomie co najmniej 90 cm
H2O o gramaturze max. 100 g.m2 w kolorze zielonym,
- pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o gramaturze max. 120 g/m2 w kolorze
białym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza fartuch  w kolorze innym niż biały , lecz  nie wymaga tkaniny barierowej

Pytanie 12:
Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania dla dzierżawionego asortymentu do 75 ºC?
Tkaniny z domieszką poliestru nie wymagają prania wysokotemperaturowego. Ponadto wysoka temperatura
prania wpływa negatywnie na właściwości wszystkich tkanin.
Odpowiedź:
TAK, Zamawiajacy dopuszcza  w/w temperaturę prania 

                                                                                Marzena Banach 
                                                                             Naczelna Pielęgniarek 


