Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: awiecek@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/20/D/Nu/A/2019/60/2019

Limanowa dnia: 2019-04-10

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie IWZ nr 2
Informujemy, iż w dniu 2019-04-05, 09, 10 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 Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 odzież zgodną z normami jak poniżej:
- odzież biała zgodna z normą CEN/TS 14237 – Tekstylia w systemie ochrony zdrowia,
- odzież kolorowa zgodna z normą PN-EN 13795 - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków
operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.
Obie ww. normy dotyczą odzieży dla personelu służby zdrowia zgodnie z wymaganiami IWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści tkaninę białą o zwartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 160 g/m2? Proponowana odzież
dzięki dużo wyższej zawartości bawełny niż opisana w Zapytaniu jest bardzo komfortowa i przewiewna. W przypadku odzieży
białej wskazana jest wyższa gramatura tkaniny niż wymagana w IWZ, ponieważ dzięki temu ubrania nie są prześwitujące.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści tkaninę kolorową o zawartości bawełny 48%, poliestru 52% o gramaturze 125 – 128 g/m2?
Proponowana odzież dzięki wyższej zawartości bawełny niż opisana w Zapytaniu jest bardzo komfortowa i przewiewna.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści tkaninę kolorową dostępną w 6 kolorach: zielonym, niebieskim, szarym, granatowym, bordowym oraz
czerwonym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści spódnice i spodnie damskie z pasem z trokami do wiązania z przodu; z tyłu na gumę; z dwiema
skośnymi kieszeniami biodrowymi, bez zamka i guzika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez kieszeni
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści spodnie damskie, męskie z pozycji 5 Zadania nr 1 na gumę, wiązane w pasie trokami, o kroju tzw.
unisex, bez zamka i guzika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuści bluzy męskie typu marynarkowego, fartuchy męskie oraz fartuchy damskie wykończone pod szyją
stójką?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez wykończenia stójką
Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuści odzież dostępną w rozmiarach od XS do 5XL oraz rozmiarach nietypowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 9:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostaw częściowych odzieży z Zadania nr 1 do 10 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Zestaw 2
Pytanie 1
Czy Zamawiający zmieni zapis w umowie § 5 pkt. 1b:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

b)

w wysokości 1% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

na :
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

b)

w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Wartość 1% niedostarczonego zamówienia jest wartością bardzo wysoką i jest nadmiernie restrykcyjna.
W przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego znajdują się kryterium "dobre obyczaje" oraz "dobra wiara wymagana w obrocie" i
treść tych pojęć jest oczywista i znana nam z doświadczenia.
Sugerujemy, zgodnie z dobrymi obyczajami zmianę powyższego zapisu na :
0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 2
Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy cząstkowej z 7 dni do 14 dni roboczych.
Zamówienia realizowane będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy i w związku z tym każdorazowo po złożeniu zamówienia
cząstkowego Wykonawca będzie musiał przygotować odpowiedni asortyment. Uszycie odzieży medycznej to kilkuetapowy
proces: zamawianie odpowiednich tkanin, wykrojenie asortymentu, szycie, prasowanie, pakowanie i dopiero wysyłka. W
związku z powyższym dostarczenie asortymentu z zadania 1 w okresie 7 dni jest bardzo problematycznym procesem. Wymaga
to często przerwania ciągłości innej już rozpoczętej produkcji po to, aby zdążyć przygotować nowe zamówienie w ciągu
(odliczając termin na wysyłkę) 5-6 dni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Zestaw 3
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuści elanobawełnę o gramaturze 175g i składzie 65%pol 35% baw do zadania nr 1?
Odpowiedź: Nie
Pytanie 2
Czy w pozycji 2 zadania 1 spodnie mają mieć kieszenie?
Odpowiedź: Nie
Pytanie 3
Czy w pozycji 4 zadania 1 bluza medyczna damska i męska ma być jednakowa? Rozmiary damskie i męskie są różne. Jeżeli
wzory mają być męskie i oddzielnie damskie to czy próbki mają być dostarczone w wersji damskiej i męskiej?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wzorów damskich i męskich
Pytanie 4
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Czy w pozycji 5 zadania 1 spodnie medyczne damskie i męskie mają być jednakowe? Rozmiary damskie i męskie różnią się od
siebie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wzorów damskich i męskich
Zestaw 4
Pytanie 1
1. Ponieważ odzież ochronna jest przeznaczona dla ratownictwa medycznego, która powinna spełniać określone normy i
rozporządzenia czy wobec tego Zamawiający żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez Niezależny Instytut Badawczy
certyfikatów , które będą potwierdzały spełnianie wymagań:
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest
zgodny z
,,Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego" który to dokument
niezwłocznie Wykonawca przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie.
Pytanie 1
2. Ponieważ z rozporządz. M Z z dnia 18.10.2010 roku „Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego tabela 1
Umundurowanie letnie i zimowe członków zesp. rat. tkaniny użyte do wykonania ubiorów winny spełniać określone parametry,
a w szczególności:
UMUNDUROWANIE LETNIE
Odpowiedź: Tak
Pytanie 2
Poz. 2. Koszulka z krótkimi rękawami:
a/.materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5m2xPa/W
b/.barwa czerwona zgodna z Polską Normą.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 3
Poz. 3. Spodnie (letnie):
a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą.
Poz. 6. bluza-podpinka do kurtki:
a/.zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego.
b/.barwa czerwona zgodna z PN.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 4
Poz.8. Kamizelka:
a./barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 5
UMUNDUROWANIE ZIMOWE
Poz. 1. Spodnie (zimowe):
a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów
zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.
B/.zgodna z PN, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.
czy wobec tego :
Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań(parametry) użytych do wykonania ubiorów dla ratownictwa
medycznego tkanin, poprzez dostarczenie świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności, z których wynikać będzie, iż
użyte materiały do wykonania ubiorów będą spełniały wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2018 r ? Czy
też mogą być to tkaniny produkcji np. azjatyckiej nie posiadające w/w świadectwa certyfikatów, deklaracji zgodności, itp. ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest
zgodny z
,,Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego" który to dokument
niezwłocznie Wykonawca przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie.
Zestaw 5
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich kieszenie w kolorze fluorescencyjnym czerwonym : na nogawkach po
zewnętrznych stronach na wysokości ? uda kieszenie zewnętrzne oraz kieszeń na telefon komórkowy ?
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Odpowiedź: Tak
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie wkładki ochronnej
kolorze grantowym/czarnym do pierwszej taśmy odblaskowej zamiast w dół na całej szerokości z przodu

w

spodni ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza spodnie zimowe oraz kurtkę całosezonową wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 343 + A1:
20018 co najmniej klasa 2 wodoszczelności i oporu pary wodnej 100% poliester z PU o gramaturze 185-195 g/m2 od wewnątrz
wykończone podszewką z siatki ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach zimowych kieszeń z tyłu przykryta klapka zapinaną na zamek błyskawiczny ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach zimowych kieszenie w kolorze fluorescencyjnym czerwonym : na nogawkach po
zewnętrznych stronach na wysokości ? uda kieszenie zewnętrzne ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza w spodnie zimowe bez kieszeni na telefon komórkowy ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach zimowych wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie wkładki ochronnej w
kolorze grantowym/czarnym do pierwszej taśmy odblaskowej zamiast w dół na całej szerokości z przodu spodni ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce stójkę w miejscu gdzie jest chowany kaptur zapinaną na rzep ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce dwie kieszenie dolne kryte patkami w kolorze fluorescencyjnym czerwonym ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce dwie kieszenie z przodu na wysokości klatki piersiowej w kolorze fluorescencyjnym
czerwonym kryte patkami w kolorze granatowym/czarnym ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce na wysokości klatki piersiowej po prawej stronie kieszeń
radiotelefonu bez dodatkowej naszytej kieszeni ?

umożliwiającą włożenie

Odpowiedź: Tak
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza plisę/listwę pokrywająca zamek główny tylko od strony wewnętrznej w kolorze grantowym
/czarnym , a od strony zewnętrznej w kolorze fluorescencyjnym czerwony ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce stójkę od strony zewnętrznej kolorze fluorescencyjnym czerwonym ?
Kurtka całosezonowa oraz spodnie (letnie i zimowe) powinny być wykonane
z materiału o barwie fluorescencyjnej czerwonej zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą następującą, klasa 2
w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego . Zaleca
się, aby odzież była skonstruowana z materiału tła i materiału odblaskowego
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o wymaganych wielkościach powierzchni. Wymagany udział materiału tła (kolor fluo) w przedniej i tylnej części odzieży
powinien wynosić 50% ± 10%, tzn., iż zbyt duża ilość użytego materiału grantowego/czarnego co do koloru fluorescencyjnego
spowoduje niezgodność z punktem 4 normy 471.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuszcza Bluzę - typu polar z dzianiny polarowej o gramaturze mniejszej od 160 g/m2 lub wyższej do 380
g/m2 ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kamizelki z materiału o gramaturze od 200 g/m 2 ?
Odpowiedź: Tak
Zestaw 6
Pytanie 1
Dzień dobry, czy zamawiający byłby skłonny do przesunięcia otwarcia ofert do 25-04-2019. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania
zadane wcześniej zostanie zbyt mało czasu na zamówienie materiałów i odszycie wzorów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zostało umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
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