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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.
Czy Zamawiający dopuści fartuch do operacji standardowego ryzyka
wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 o gramaturze 85 g/m2 ?

Odpowiedź
Odp. 1.
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie fartucha do operacji

Pyt. 2.
Czy Zamawiający dopuści fartuch do operacji wysokiego ryzyka
wykonany w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 140 g/m2 , a w
tylnej części wykonany z tkaniny o gramaturze 70 g/m2 ?

Odp. 2.
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie fartucha do operacji wysokiego

Uzasadnienie do pytań nr 1 i nr 2: Norma PN – EN 13795 nie
zawiera wymagań dotyczących gramatury tkaniny. Gramatura tkaniny
nie ma wpływu na jej barierowość. Tkanina o niższej gramaturze może
tak samo spełniać wymagania normy. Gramatura ma natomiast
zasadniczy wpływ na komfort użytkowników oraz koszty prania.
Większa gramatura to większy ciężar fartucha oraz mniejsza
przepuszczalność powietrza. Im dłuższy zabieg tym bardziej jest to

standardowego ryzyka wykonanego zgodnie z normą PN-EN 13795 o gramaturze 85
g/m2

ryzyka wykonanego w polu krytycznym z tkaniny o gramaturze 140 g/m2 , a w tylnej
części wykonanego z tkaniny o gramaturze 70 g/m2

uciążliwe dla personelu. Większa waga tkaniny podwyższa też koszty
jej prania.
Pyt. 3.

Odp.3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §2 pkt. 2 umowy w

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §2 pkt. 2 umowy w

następujący sposób na : “Zamawiający zastrzega prawo do

następujący sposób na : “Zamawiający zastrzega prawo do

jednostronnego zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu i związanej z

jednostronnego zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu i związanej z

tym wartością umowy do faktycznie zamawianego asortymentu w okresietym wartością
obowiązywania
obowiązywania

umowy

do faktycznie zamawianego asortymentu

umowy, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż

umowy, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż

20% wartości umowy. Wykonawca nie może wnosić z tego tytułu

20% wartości umowy. Wykonawca nie może wnosić z tego tytułu

roszczeń w stosunku do Zamawiającego“?

roszczeń w stosunku do Zamawiającego“

Uzasadnienie do pytania nr 3: Przepisy Ustawy PZP nie
zabraniają zmiany wielkości przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiana ta
nie jest sprzeczna z art. 144 Ustawy PZP. Zgodnie z dominującym
poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że
wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile
Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie

w okresie

wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać
od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia
na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40

