EZ.272.012.2021
Wrocław, dnia 16.12.2021r.
EZ/662/21
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę bielizny
pościelowej szpitalnej, poduszek szpitalnych, kocy szpitalnych, odzieży roboczej dla pracowników szpitala oraz fartuchów
i koszul szpitalnych (sygnatura sprawy: EZ/810/201-NT/21)
Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,
Ratunkowej informuje, że do
ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:
Pytanie 1
Dotyczy Zadania 1 Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej
„Czy
Czy Zamawiający dopuści w ramach kryterium oceny dla Zadania 1 Certyfikat OEKO
OEKO-TEX STANDARD na tkaninę, z której
wykonany jest wyrób gotowy? Certyfikat na tkaninę jest równoważny w kontekście cech użytkowych potwierdzonych w Certyfikacie
OEKO-TEX STANDARD.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach kryterium nr 3 dla Zadania 1 Certyfikat Oeko-Tex
Oeko
Standard na tkaninę
z której jest wykonany wyrób.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje
konuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie:
1) Rozdział XXIII pkt 1.3. SWZ Kryterium nr 3 Certyfikat OEKO
OEKO-TEX
TEX STANDARD (dotyczy Zadania 1)
Było:
Kryterium to należy podać w „Ofercie Wykonawcy”, która stanowi integralną cześć niniejszej SWZ po
poprzez wpisanie „TAK” lub „NIE”.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający, że wyrób posiada Certyfikat Oeko
Oeko-Tex
Standard.
d. W przypadku braku złożenia ww. dokumentu wraz z ofertą lub jego nieprawidło
nieprawidłowe
we złożenie, punkty nie zostaną
przyznane. Wartość punktowa zostanie wyliczona w następujący sposób:
- udokumentowanie że wyrób posiada Certyfikat Oeko
Oeko-Tex Standard
20,00 pkt
- brak udokumentowania, że wyrób posiada Certyfikat Oeko
Oeko-Tex Standard 0,00 pkt
Jest:
Kryterium to należy podać w „Ofercie Wykonawcy”, która stanowi integralną cześć niniejszej SWZ po
poprzez wpisanie „TAK” lub „NIE”.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający, że wyrób lub tkanina z której jest
wykonany wyrób posiada Certyfikat Oeko--Tex
Tex Standard. W przypadku braku złożenia ww. dokumentu wraz z ofertą lub jego
nieprawidłowe złożenie, punkty nie zostaną przyznane. Wartość punktowa zostanie wyliczona w następujący sposób:
- udokumentowanie że wyrób lub tkanina z której jest wykonany wyrób posiada Certyfikat Oeko-Tex
Tex Standard
20,00 pkt
- brak udokumentowania, że wyrób lub tkanina
anina z której jest wykonany wyrób posiada Certyfikat Oeko-Tex
Oeko
Standard 0,00 pkt
2) Załącznik Nr 1 “Oferta Wykonawcy” pkt 1 Zadanie 1 Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej Kryterium nr 3
Było:
Kryterium nr 3 - Certyfikat OEKO-TEX
TEX STANDARD
……………………………………………….
(wpisać TAK lub NIE oraz załączyć do oferty dokument potwierdzający, że wyrób posiada certyfikat OEKO
OEKO-TEX STANDARD)
Jest:
Kryterium nr 3 - Certyfikat OEKO-TEX
TEX STANDARD
……………………………………………….
(wpisać TAK lub NIE oraz załączyć do oferty dokument potwierdzający, że wyrób lub tkanina z której jest wykonany wyrób
posiada certyfikat OEKO-TEX STANDARD)
Sporządziła: Elżbieta Borowik
Sprawdziła: Ewa Kupis

Pytanie 2
Dotyczy Zadania 1 Dostawa bielizny pościelowej szpitalnej
„Czy Zamawiający dopuści wymiar prześcieradła 160x250 cm, czyli nieco większy niż dopuszczalna przez Zamawiającego
tolerancja?”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
Pytanie 3
Dotyczy Zadania 3 Dostawa kocy szpitalnych
„Czy
Czy Zamawiający dopuści koce beżowe o gramaturze 280 g/m2? Proponowane koce są bardzo „mięsiste”, układalne i miłe w
dotyku. Dzięki niższej gramaturze niż opisana w SWZ koce są tańsze w praniu, a zatem lżejsze koce są ekonomiczniejszym
wyborem.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
Pytanie 4
Dotyczy Zadania 5 Dostawa fartuchów i koszul szpitalnych
„Czy
Czy Zamawiający dopuści koszule szpitalne z Zadania 5 wykonane z tkaniny białej z niebieskim printem, z trokami do wiązania w
kolorze koszuli, natomiast z kolorowymi lamówkami przy szyi, umożliwiającymi łatwą identyfikację rozmiarów?
rozmiarów?”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
Pytanie 5
Dotyczy Zadania 5 Dostawa fartuchów i koszul szpitalnych
„Czy Zamawiający dopuści koszule z Zadania 5 w uniwersalnych rozmiarach, a mianowicie M/L i XL/XXL? Używanie dwóch
uniwersalnych rozmiarów znacznie ułatwia obieg bielizny na oddziałach.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.
Pytanie 6
Dotyczy wszystkich Zadań
„Czy
Czy Zmawiający dopuści oznakowanie nadrukiem o wysokości liter 0,6 – 1,0 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Proponowany
nadruk jest estetyczny oraz widoczny.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

W załączeniu:
1.
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