Katowice, dn. 17.06.2011r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
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W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dotyczącymi treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając
zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19,
poz.177z póżń.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:
Pytania dotyczą Pakietu nr 5 - obuwie ochronne na sale operacyjne:

Pytanie nr 1) Zamawiający w Pakiecie nr 5 złożył zamówienie na obuwie na sale operacyjne. Zamawiający
żąda wyrobów z Certyfikatem CE. W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga obuwia operacyjnego
podlegającego sterylizacji, powinien również wymagać od Wykonawców załączenia do oferty deklaracji CE
na zgodność z Dyrektywą Medyczną 93/42, bowiem buty operacyjne podlegające sterylizacji są wyrobem
medycznym.
Czy Zamawiający wymaga zatem, aby Wykonawcy załączyli do oferty dla Pakietu nr 5 oprócz certyfikatu CE
również deklarację zgodności z Dyrektywą Medyczną 93/42? Odp. Nie wymaga.

Pytanie nr 2) Zamawiający w Pakiecie nr 5 złożył zamówienie na obuwie operacyjne z otworami
wentylacyjnymi, z bieżnikiem antypoślizgowym, antyelektrostatyczne, o anatomicznym kształcie. W ofercie
posiadamy obuwie operacyjne wykonane z materiału termoplastycznego o podwyższonej odporności na
starzenie, z otworami wentylacyjnymi oraz z antypoślizgowym bieżnikiem podeszwy, antyelektrostatyczne,
o anatomicznym kształcie. Ponadto obuwie posiada wyjmowaną perforowaną wkładkę masującą. Obecność
wkładki umożliwia bardzo dobrą wentylację oraz masaż stopy, a także zapewnia dopasowanie obuwia do
stopy.
Czy Zamawiający wymaga zatem, aby obuwie na sale operacyjne posiadało wyjmowaną perforowaną
wkładkę masującą? Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytania dotyczą Pakietu nr 6 - odzież operacyjna wielorazowego użytku:
Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści asortyment wykonany z tkaniny poliestrowej ( mikrofibry )
z nitką węglową o gramaturze 170 g/m2? Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4) Zmawiający złożył zamówienie na odzież operacyjną wielokrotnego użytku wykonaną z niepylącej
tkaniny poliestrowo-bawełnianej o minimalnej zawartości bawełny 55% i gramaturze maksymalnie 120g/m2,
posiadającą nitkę węglową. W ofercie posiadamy bardzo komfortowe oraz charakteryzujące się długą
żywotnością, bo ponad 200 cykli ubrania operacyjne zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia,
czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych o składzie surowcowym ok.:
55% bawełna, 45% poliester. Wysoka zawartość bawełny powoduje, że stosowanie włókna węglowego jest
zbędne, bowiem ubrania operacyjne nie elektryzują się.
Czy Zamawiający dopuści zatem w Pakiecie nr 6 odzież operacyjną bez nitki węglowej o składzie: 55%
bawełna, 45% poliester o gramaturze 118 g/m2, zgodną z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia,
czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, pozostałe zapisy SIWZ bez
zmian? Odp. Dopuszcza.
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Pytanie 5) Czy Zamawiający dopuści jedną próbkę odzieży operacyjnej w kolorze niebieskim?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6) Czy Zamawiający dla Pakietu 6 dopuści tkaninę o wadze ok. 150 g/m2 z przędz bawełnianych,
poliestrowych i włókna węglowego (69% bawełna, 30 procent poliester, 1 % włókno węglowe) o kurczliwości
max. 3%, gdzie konstrukcja tkaniny została oparta o dwa układy:
poliestrowy -wzmacniający budowę tkaniny i stanowiący jej rdzeń, zawierający dodatkowo włókno
węglowe, zapewniające dobrą antystatyczność i bezpieczeństwo dla użytkowania tych tkanin na
blokach operacyjnych
bawełniany – zewnętrzny osłaniający, zapewniający komfort gdzie układ bawełniany osłaniając
wewnętrzny układ poliestrowy, stanowi warstwę zewnętrzną tkaniny?
Taka konstrukcja tkaniny oraz połączenie 69% bawełny, 30% poliestru i 1% włókna węglowego zapewnia
dobre parametry użytkowania tj;
. miły chwyt / dotyk/,
trwałość kształtów i wymiarów
dużą wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie,
przewiewność
higroskopijność / pochłania pot/
przepuszczalność pary wodnej
odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7) Czy Zamawiający dla Pakietu 6 dopuści, aby ubranie posiadało system umożliwiający łatwe
rozróżnienie rozmiaru poprzez przyporządkowanie koloru wszywki umieszczonej na karczku bluzy oraz
w szwie spodni na wysokości biodra (lewa nogawka)? Odp. Dopuszcza.
Pytanie 8) Prosimy o wyjaśnienie wymogu zawartego w Pakiecie 6 „wszyta lub wprasowana identyfikacja dla
pralni” – jaka identyfikacja, co wszyte? Odp. W celu ujednolicenia identyfikacji Zamawiający wymaga,
aby oznaczenia wewnątrz oddziałowe - identyfikacja dla pralni, była wyszyta nićmi maszynowo
z przodu bluzy lub sukienki np. na górnej kieszeni.
Pytania dotyczą Pakietu nr 7 - fartuchy operacyjne wielorazowe:
Pytanie 9) Poz nr 1. Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z przodu i tyłu z tkaniny poliestrowej
o gramaturze 125g/m2? Odp. Tak.
Pytanie 10) Poz nr 2. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany: panel przedni – tkanina trójwarstwowa
o gramaturze 156 g/m2; panel tylni – tkanina poliestrowa o gramaturze 125 g/m2? Odp. Nie.
Pytanie 11) Zamawiający w Pakiecie nr 7 złożył zamówienie na fartuchy operacyjne wykonane w polu mniej
krytycznym oraz krytycznym z tkanin o określonych gramaturach. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne
zgodne z SIWZ. Większość producentów wyznacza jednak tolerancję gramatur tkanin, bowiem nie ma
możliwości, by każdorazowo tkanina w procesie technologicznym uzyskiwała dokładnie taką samą
gramaturę. Stąd na kartach tkanin zamieszczane są dopuszczalne maksymalne i minimalne odstępstwa od
faktycznej gramatury.
Czy Zamawiający w związku z powyższym dopuszcza tolerancję gramatur tkanin, z których wykonane są
fartuchy operacyjne z Pakietu nr 7 +5%, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? Odp. Dopuszcza.
Pytanie 12) Czy Zamawiający dopuści fartuchy standardowego ryzyka z pozycji 1 wykonane w polu
krytycznym z tkaniny o gramaturze 100g/m2 +/-5% oraz w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze
92g/m2, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ? Odp. Dopuszcza.
Pytanie 13) Czy Zamawiający dopuści fartuchy wysokiego ryzyka z pozycji 2 wykonane w polu krytycznym
z tkaniny o gramaturze max 175g/m2 oraz w polu niekrytycznym z tkaniny o gramaturze 92g/m2, pozostałe
zapisy zgodnie z SIWZ? Odp. Dopuszcza.
Pytanie 14) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 fartuch wykonany na całej powierzchni
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z tkaniny o gramaturze max 100 g/m ? Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 15) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 fartuch wykonany w polu krytycznym z tkaniny
2
2
o gramaturze 139 g/m a poza polem krytyczny z tkaniny o gramaturze 128 g/m ? Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 16) Czy Zamawiający dla Pakietu 7 pozycja 1 i 2, dopuści w strefie mniej krytycznej tkaninę
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o gramaturze max 100 g/m ? Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 17) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 dopuści min. 75 cm słupa wody?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 18) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 pozycja 1 dopuści min. 55 cm słupa wody?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 19) Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści aby fartuchy zostały wykończone pod szyją kolorowym
poliestrowym ściągaczem (tak, że każdy rozmiar ma przyporządkowany odpowiedni kolor ściągacza co
umożliwia jego łatwą identyfikację)? Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytania dotyczą Projektu umowy:
Pytanie 20) § 4 pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści zmianę w powyższym akapicie na „Wykonawca zapłaci
kary umowne w wysokości 2% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu zamówienia – za każdy dzień
zwłoki”? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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