
Środa Wielkopolska, dnia 13 lipca 2020 r.

Postępowanie nr ZP/13/20

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy:  postępowania  w sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego,  prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa rękawic medycznych do Szpitala Średzkiego

Serca Jezusowego sp. z o. o. 

I

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1843 ze zmianami)  Zamawiający przedstawia zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

1.  Część 1, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby

Zamawiający  wydzielił  z  pakietu  1   pozycję  1   i  umożliwi  składanie  ofert   wyłącznie  na  ten

asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego

zadania.  Wydzielenie  pozycji  do  osobnej  części  pozwoli  na  startowanie  w  przetargu  większej

liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

2.  Część  1,  pozycja  1  -  Czy zamawiający  dopuści  jako produkt  równoważny myjkę  w formie

rękawicy  do  mycia  pacjenta-  jednostronnie  impregnowaną  mydłem  o  neutralnym  pH  5,5  j.u.

gotowa do użycia po aktywacji wodą, wykonana w całości z poliestru , w rozmiarze 17x 24,5 cm ,

waga  pojedynczej myjki   ok 7g,  grubość mysjki ok 3 mmm. o gramaturze 100g/m2 część przednia

pokryta mydłem oraz 70 g/m2 część tylna  bez mydła. Produkowana zgodnie ze standardami: 

EN ISO 13485:2012

EN ISO 14971:2012

EN 980:2008

EN 1041:2008

EN ISO 15223-1: 2012

EN ISO 10993-1: 2009

EN ISO 10993-5: 2009

EN ISO 10993-10: 2009

EN 62366:2008



93/42/EC

2007/47/EC

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych , uzasadnionych medycznie

argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.?

Odpowiedź:  Tak.  Zamawiający  dopuszcza  produkt  o  właściwościach  opisanych  przez

Wykonawcę. 

3. Część nr 1, poz.1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę myjki do ciała za opakowanie a’10szt, z

przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. Część nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08±0,02 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

/-/ Paweł Dopierała
Prezes Zarządu


