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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego (II postępowanie). Znak sprawy:
10/dr. sprzęt med./17.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z kompletem pościeli
jednorazowym, niejałowym, miękkim, przyjemnym dla skóry, lekkim, oddychającym, wykonanym z włókniny z
trójwarstwowego polipropylenu SSS 18g/m2. Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE.
Rozmiar: poszwa 160 x 210 cm, poszwa na poduszkę- 90-80 cm, prześcieradło- 160 cm x 210 cm
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty z kompletem pościeli jednorazowym, niejałowym, miękkim,
przyjemnym dla skóry, lekkim, oddychającym, wykonanym z włókniny z trójwarstwowego polipropylenu SSS
18g/m2. Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z folii P.
Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z kompletem pościeli,
jednorazowym, niejałowym - mocny materiał barierowy, oddychający, hydrofobowy, wykonanym z trójwarstwowego
polipropylenu SMS 30 g/m2, kolor niebieski. Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE,
Rozmiar: poszwa 160 x 210 cm, poszwa na poduszkę- 90-80 cm, prześcieradło- 160 cm x 210 cm
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompletu pościeli jednorazowej, niejałowej – mocny materiał
barierowy, oddychający, hydrofobowy, wykonanym z trójwarstwowego polipropylenu SMS 30 g/m2, kolor niebieski.
Wyrób medyczny pakowany pojedynczo w torebkę z foli PE.
Rozmiar: poszwa 160 x 210 cm, poszwa na poduszkę- 90-80 cm, prześcieradło- 160 cm x 210 cm.
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Pyt. nr 3. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe zaopatrzone było w przymocowaną na stałe etykietę
samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje:
numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności, nazwa producenta.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga aby opakowanie jednostkowe zaopatrzone było w przymocowaną na stałe etykietę
samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje:
numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności, nazwa producenta
Pyt. nr 4. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający ze względu na zastosowanie pościeli jednorazowej u pacjentów, którzy mają obniżoną odporność,
wymaga, żeby pościel jednorazowa posiadała dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną wystawiony
przez uprawnioną do tego jednostkę? Dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną, daje Zamawiającemu
pewność, braku obecności drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, żeby pościel jednorazowa posiadała dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną
wystawiony przez uprawnioną do tego jednostkę.
Pyt. nr 5. Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga żeby pościel posiadała szwy ultradźwiękowe, które zapewniają ciągłość materiału oraz
tworzą barierę przed przenikaniem cieczy?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, żeby pościel posiadała szwy ultradźwiękowe, które zapewniają ciągłość materiału oraz
tworzą barierę przed przenikaniem cieczy.
Z poważaniem

