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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2
Informujemy, iż w dniu 2020-11-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy fartuchów barierowych wielokrotnego użytku oraz pokrowców zmywalnych na poduszki ujęte w
dwóch zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej
Pyt. 1: Czy Zamawiający dopuści oznakowanie wyrobów z Zad. nr 1 i 2 nadrukiem o wysokości liter 0,6 cm o układzie jak niżej:
SZPITAL POWIATOWY
W LIMANOWEJ
NAZWA ODDZIAŁU/KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
DATA ZAMÓWIENIA
Proponowany nadruk jest bardzo czytelny i estetyczny, dostępny w 5 kolorach: białym, czarnym, niebieskim, zielonym oraz
czerwonym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuści by maksymalna temperatura prania fartuchów z Zad. nr 1 wynosiła 70oC, natomiast
sterylizacji 134 oC?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pyt. 3:Czy Zamawiający dopuści w Zad. nr 2 pokrowce na materace podlegające praniu w temperaturze do 70oC, bez
możliwości sterylizacji? Tkanina dedykowana do produkcji pokrowców nie podlega praniu wysokotemperaturowemu ani
sterylizacji, ponieważ wysoka temperatura negatywnie wpływa na jej właściwości. Ponadto pokrowce nie wymagają prania po
każdorazowym użyciu. Do codziennej konserwacji zalecana jest dezynfekcja miejscowa za pomocą środków nie zawierających
chloru i o niskim stężeniu alkoholu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pyt. 4: Czy Zamawiający dopuści w Zad. nr 2 pokrowce, które posiadają gwarancję na 75 cykli prania?
Pomimo gwarancji na 75 cykli prania pokrowce mogą być długo użytkowane, ponieważ nie wymagają prania po każdorazowym
użyciu. Do codziennej konserwacji zalecana jest dezynfekcja miejscowa za pomocą środków nie zawierających chloru i o niskim
stężeniu alkoholu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pyt. 5: Czy Zamawiający dopuści oznakowanie pokrowców nadrukiem po wewnętrznej stronie? Nieprzemakalne tkaniny tracą
swoje właściwości pod wpływem wysokiej temperatury, w jakiej są wykonywane nadruki.
Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 fartuchy dostępne w dwóch rozmiarach, tj.: M/L i XL/2XL?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści fartuchy w Zadaniu 1 fartuchy w kolorze żółtym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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