Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/20/D/Nu/A/2019/53/2019

Limanowa dnia: 2019-04-05

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2019-04-03, 04 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu istotnych warunków zamówienia, w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony – procedura poniżej 30 000 € na:
Dostawy odzieży ochronnej, roboczej, garsonek, ubrań medycznych oraz odzieży Zespołów Ratownictwa
Medycznego ujęte w 6 zadaniach,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Zestaw 1
Pytanie 1
Czy z uwagi na konieczność uszycia wzorów odzieży Zamawiający wydłuży o 1 tydzień termin składnia ofert?
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę
Zestaw 2
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuści w przetargu NZ/20/D/Nu/A/2019 elanobawełnę o gramaturze 165 g?
Odpowiedz: Zamawiający wymaga od 160 – 170g
Zestaw 3
Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie do zadania 1. Chodzi o gramaturę tkaniny. Podali Państwo gramaturę 120- 140g, natomiast na odzież
medyczną, najniższa preferowana gramatura to 165g.
Proszę o informacje czy nie zaszła pomyłka oraz podanie nazwy lub dokładnych parametrów tkaniny z jakiej ma być wykonana
odzież.
Odpowiedz: Zamawiający informuje, że zaszła pomyłka, Zamawiający koryguje Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia
Pytanie 2
Proszę też o informację czy zamawiający dopuści tkaninę o składzie 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 165-170 g.
Odpowiedz: Zamawiający wymaga od 160 – 170g
Zestaw 4
Pytanie 1
Prosimy o zweryfikowanie gramatury tkaniny na odzież lekarską (120-140g/m2)ponieważ najniższa gramatura wynosi nie mniej
niż 16o g/m2. Opisana w IWZ zarówno tkanina poliestrowo-bawełniana jak i bawełniana stosowana jest do produkcji koszul
męskich i nie jest produkowana ani certyfikowana jako tkanina przeznaczona na odzież dla personelu służby zdrowia.
Odpowiedz: Tak. Zamawiający koryguje Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Zestaw 5
Pytanie 1
Pakiet pierwszy
Państwo opisując przedmiot zamówienia żądacie wykonania odzieży medycznej z
poliester,33 - 35% bawełna,

- wykonana z elanobawełny: 67- 65%

- ciężar 120-140g/m2
- temp. prania min 60 C
- temp. prania min 60 C
Jest to wykonalne ale odzież nie przetrwa pól roku jest to tkanina o zbyt lekkiej gramaturze
bardzo cienka i przyświecająca.
Proponujemy tkaninę o gramaturze min 165/m2 Poliester 65% bawełna 35% temperatura prania 90 C
Wymagany Certyfikat na tkaninę OEKO-TEX
Możemy państwu zaprezentować u państwa takie ubrania które wykonujemy jeżeli wyrazicie państwo taką wolę
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, Zamawiający koryguje Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
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