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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 209000 

euro na dostawę odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej 
wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV - 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 
18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna. 

 

Znak sprawy: SPZOZ BIEL / 2016   Nr ogłoszenia -  23378  - 2016 z dnia 03.02.2016r.  

 

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Zapytanie dotyczy grupy V poz.1-6 czy zamawiający dopuści zamiast haftu zastosowanie białej taśmy wklejonej z nazwą  o treści 
SPZOZ SOKÓŁkA, czy można to zastosować do całego asortymentu w tej grupie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Czy zamawiający dopuści aby poz.1,2,3,5 z grupy V miały kolor jednolity, tkaniny w druku nie spłniają norm   jakie są ujęte w 

specyfikacji.tz tem. prania 95 stopni i tkanina kadziowana. Można zastosować tkaninę Medikalo gramaurze 180 g/m w 
pastelowych kolorachtj. pistacja ,fiolet ,błękit ,bananowy spełnijące podane normy. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Pytania do GRUPY IV SIWZ. Zamawiający wymaga aby sukienki operacyjne i ubrania operacyjne (bluza + spodnie) 

wielokrotnego użytku były wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny poliestrowo-bawełnianej o zawartości min 60% 
bawełny.  Czy Zamawiający dopuści wykonanie ubrania operacyjnego z tkaniny o składzie bawełna 54,6 %, poliester 44% i nitka 
węglowa 1,4%  ,spełniającej wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia, również po 100 cyklach prania (parametr 
pylenia potwierdza raport z badań wydany przez niezależne laboratorium) oraz czystości cząstek stałych według wymagań 
normy PN-EN 13795. Różnica w zawartości bawełny o 5,4% nie powinna stanowić kryterium uniemożliwiającego dopuszczenie 
innych wykonawców. Dodatkowo niewielka zmiana w składzie surowcowym nie jest wyczuwalna dla potencjalnego użytkownika. 
Pragniemy nadmienić, że barierą między pacjentem a operatorem stanowi  przede wszystkim fartuch operacyjny, który 
kategorycznie winien spełniać wymagania normy PN-EN 13795, natomiast proponowane przez nas ubranie spełnia 
najważniejsze kryteria powyższej  normy a zarazem daje lepszy komfort pracy operatorowi taki jak przepuszczalność powietrza, 
pochłanialność potu. Dopuszczenie powyższego rozwiązania spowoduje większą ilość ofert, nie ograniczy konkurencji  i pozwoli 
zamawiającemu na wybór oferty najkorzystniejszej. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną w kolorze innym niż czerwonym, np. bordowym, szarym? 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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