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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny
jednorazowej i fartuchów do operacji dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/167/05/2011

I Na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o. o. w
załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
Pytanie
Pyt. 1.
Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy

Odpowiedź
Odp. 1.
Zamawiający nie wyraża zgody

na obuwie wykonanych z włókniny ściąganych gumką na obwodzie.

Pyt. 2.
Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania
maski chirurgicznej czterowarstwowej pozostałe parametry
spełnione.

Pyt. 3.
Pozycja 2, 3 , 5, 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość

Odp. 2.
Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej
czterowarstwowej pozostałe parametry spełnione.

Odp.3.
Zamawiający nie wyraża zgody.

wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich
odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie
konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Pyt.4.

Odp.4.

Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ w części 2 - fartuchy do operacji w
pozycji 2 złożył zamówienie na fartuch do operacji wysokiego ryzyka
wykonany w polu krytycznym z laminatu z membraną PTFE. W ofercie
posiadamy fartuchy wysokiego ryzyka wykonane z laminatu z membraną
poliuretanową, która jest porównywalna z membraną PTFE.

Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne wysokiego ryzyka
wykonane na przedzie i rękawach z laminatu z membraną
poliuretanową?

Pyt. 5
Zamawiający wymaga, aby szwy rękawów w fartuchach do operacji
wysokiego ryzyka (pakiet 1 pozycja 2) były uszczelnione taśmą PTFE. W
ofercie posiadamy fartuchy operacyjne wysokiego ryzyka, których rękawy są
szyte ściegiem dwuigłowy stębnowanym zawijanym, co zapewnia ich
barierowość.

Odp.5.
Zamawiający nie wyraża zgody

Czy Zamawiający dopuszcza fartuchy wysokiego ryzyka, których rękawy
zamiast taśmy PTFE posiadają szew dwuigłowy stębnowany zawijany?

Pyt. 6
Część 2 poz. 3
W związku z tym, że oferowane prześcieradła w rolce nie są
sklasyfikowane jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą o wyrobach
medycznych i ustawy nie stosuje się, czy Zamawiający wyrazi zgodę na
załączenie do oferty odpowiedniego oświadczenia i świadectwa
wydanego przez Państwowy Zakład Higieny?
Pyt. 7
Część 2 poz. 10
Czy Zamawiający wymaga fartucha urologicznego nieprzemakalnego
jałowego, czy nie jałowego?
Pyt. 8
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części nr 1

Odp.6.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Odp.7.
Wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Odp.8
Zamawiający nie wyraża zgody.

pozycja nr 2, 4, 6, 9, 11? Wyłączenie w/w pozycji dałoby
możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.
Pyt. 9
Uprzejmie prosimy o rozdzielenie na dwa pakiety fartuchów
chirurgicznych :
1 pakiet to fartuchy standardowego ryzyka szt. 260
2 pakiet fartuchy podwyższonego ryzyka szt. 80
z tego powodu, że nie wszyscy wykonawcy dysponują fartuchami do
operacji podwyższonego ryzyka.
Zamawiający otrzymałby więcej ofert na fartuchy standardowego
ryzyka.

Odp.9.
Zamawiający nie wyraża zgody.

