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Warszawa, 30-09-2013 r.
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej
dla Szpitala Solec Sp. z o. o.” wpłynęły zapytania. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zadane pytania:
Pytanie 1
Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1
Czy nie zaszła oczywista pomyłka ze strony Zamawiającego przy podawaniu oczekiwanej gramatury
fartucha .
Włóknina SMS jest włókniną trzywarstwową i gramatura takich fartuchów to minimum 35 g/m2
Włóknina propylenowa o gramaturze 14 g/m2 jest wykorzystywana między innymi do produkcji
czepków typu beret.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego fartucha oczekuje.
Odp. Zamawiający dopuszcza gramaturę 35 g/m2.
Pytanie 2
Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 2
a)
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha chirurgicznego sterylnego, pełno
barierowego.
Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch sterylny i niesterylne. Zamawiający dopuszcza fartuch
pełno barierowy.
b)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy fartucha chirurgicznego z włókniny typu
SMS o gramaturze 43g/m2?
Odp. Dopuszczamy.
Pytanie 3
Dotyczy: Zadania nr 6, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/ m2 i
wymiarach:
powłoczka na poduszkę 70X80 cm
powłoka na kołdrę 210X150 cm
prześcieradło 200x150 cm
Odp. Tak.
Pytanie 4
Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 1, 2, 3
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej gramatury podkładów oczekuje: cieńszych 28 g /m2
czy grubszych 40 g/m2
Odp. Zamawiający dopuszcza każdą grubość.
Pytanie 5
Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu jednorazowego o wymiarach 100/160cm . Pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Tak.
Pytanie 6
Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1
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Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych z włókniny SMS, o gramaturze
minimum 35 g/m2, w kolorze granatowym, w rozmiarze od S do XL (ze względu na ustandaryzowaną
rozmiarówkę europejską).
Odp. Tak.
Pytanie 7
Dotyczy: Zadania nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 pieluchomajtek w rozmiarze XS obwód 49-74
cm, w rozmiarze M obwód 73-122 cm i rozmiarze L obwód 92-144 cm, z uwagi na fakt iż nie ma na
rynku pieluchomajtek o obwodzie pasa w rozmiarach podanych przez Zamawiającego w odpowiedzi na
pytanie 38.
Odp. Zamawiający dopuszcza powyżej podane rozmiary.

Zatwierdzam
Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o.

DZP/59/2013 – Odpowiedzi na pytania_2
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji
niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, ewentualnie na adres e-mail: zp@cmsolec.pl.
Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę

ilość czytelnych stron ………… dnia ……..………. podpis i pieczęć ………………………………
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