Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Otwock, dnia 20.02.2017

im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego na „Dostawę odzieży i bielizny operacyjnej wielorazowego użytku
do magazynu szpitala przez 24 miesiące”.
DZP/2/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz.
2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Dot. Pakietu nr 1 – Garnitury operacyjne:
Zamawiający w Pakiecie 1 określił minimalną wymagalną przepuszczalność powietrza wyrażoną w cm3cm*s.
Parametr ten mierzy się w jednostce cm3/cm2*s. Czy Zamawiający skoryguje jednostkę parametru
przepuszczalności powietrza na cm3/cm2*s?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający skoryguje jednostkę parametru przepuszczalności powietrza na cm3/cm2*s
Pytanie nr 2
Dot. Pakietu nr 3 – Bielizna operacyjna:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 serwety i podkłady o wymiarach jak poniżej:
- serwety 150x250 cm,
- podkłady 150x90 cm?
Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3
Zamawiający wymaga oznakowania asortymentu nadrukiem w kolorze ciemno zielonym. Na serwetach w kolorze
zielonym nadruk w tym samym odcieniu będzie bardzo słabo widoczny. Z naszego doświadczenia wynika, iż
najtrwalsze i najbardziej widoczne są nadruki kontrastowe w stosunku do koloru asortymentu. Czy Zamawiający
dopuści nadruk na asortymencie z Pakietu 3 w kolorze czarnym?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Dot. kryterium oceny ofert:
Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostawy. Maksymalna ilość punktów, jaką
mogą otrzymać Wykonawcy, przyznawana jest dostawom w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku wyrobów
wielorazowego użytku tak krótki termin dostawy niestety nie może świadczyć o jakości. Zamawiający bowiem
każdorazowo przy składaniu zamówienia musi określić rozmiar asortymentu, a co za tym idzie, Wykonawca musi
wyprodukować wyroby na podstawie przedstawionych w zamówieniu szczegółów. Ponadto wszystkie
wyspecyfikowane wyroby muszą posiadać nadruk, co również wydłuża proces przygotowania dostaw. Czy
Zamawiający zmodyfikuje kryterium jakości przyznając maksymalną ilość punktów za termin realizacji
dostaw równy 5 dni roboczych oraz wydłuży niżej punktowane terminy dostaw? Wydłużenie najwyżej
punktowanego terminu dostawy do 5 dni roboczych pozwoli Wykonawcom przygotować asortyment
najlepszej jakości.

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie zmienia żadnego elementu w kryterium oceny ofert „termin dostawy”.
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