24.04.2019 r.

Warsza
Woj skowa Specj alistyczna
Przychodnia Lekarska,,Speclek"
S amodzielny Publiczny Zal<tad Opieki Zdrowotnej

w Warszawie
Al. Gen. A. ChruSciela,,Montera" 103
00-910 Warszawa
tel.22 613 52 35lfax.22 673 51 93

e-mail: przychodnia@spzozaon.pl

Nr sprawy: PL AON/!VFJ0212019
Dotyczy: zakupu i dostawy art. jednorazowych' opatrunkowych i pomocn

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W zwiqzku
zawartych

z wystosowanymi

w dniu 23.04.2019 r. wyst4pieniami o wyj

enie zapis6w

y odpowiedzi

w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia niniejszq, udzi

nazadane pytania.

Powyzsze zmiany i wyjaSnienia nale?y traktowa<i jako integralne
dotycz4cej przedmiotowego postgpowania.

e

y SIWZ

TRESC PYTAN i ODPOWIEDZ'tr;

PYTANIA DO CZESCI PIE,RWSZEJ
Pytanie

I

poz. 1-55

Proszg Zamawiajqcego o dopuszczenie skladania ofefi na wybrane pozycje zpak)

pakietu zwigkszy konkurencyjnoS6 postgpowania, umozliwi r6wniez zLoAente of'
liczbie wykonawc6w a Paristwu pozyskanie rzeczywiScie korzystnych ofert jakoS
i cenowych.Bezwydzielenia tychpozycji konkurencjabgdzie ograniczona do kil
konkurent6w, aZamawiajqcy olrzyrnawyceng o zawyhonej wartoSci w stosunku
rynKoweJ.

l.Podzial
wigkszej
wych
wartoSci

Odpowiedtz Zapisy SIWZ pozostaj4 bezzmian.
Pytanie 2 poz. 4,9-1 1,21,22-23,32-39,52,53,
takie
Czy zamawiaj1cy wydzieli poz. 4,9 - I 1,21,22-23,32-3 9,52,53 do o sob nego
rozwiqzanie pozwoli innym firmom , specjalizuj4cy sig w danyrn asortymencie, n zloZente
konkurencyjnej oferty, a tym samyn umozliwi Zamawiaj4ce,mu na or;i4gniqcie
i wymiernych korzySci finansowych?

Odpowiedtz Zapisy SIWZ pozostaj4bez zmtan,
Pytanie 3 poz.22-23
Czy zamawiaj4cy wymaga rolek podkladu testowanego dennatologicznie, co wy
potwierdzi odpowiednim dokumentem?
Odpowiedfi,: Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 4 poz.22-23
Czy zamawiaj4cy wymaga 2 warstw w podkladzie celulozowym?
Odpowiedt

z

T ak, wymaga.

Pytanie 5 poz.22-23
Czy zamawtajEcy wymaga rolek wykonanych ze 100 o/o czystej celulozy, co
miEkkoSci i lepszej wchlanialnoSci?

gwarancjq

Odpowiedt; Zamawiaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 6 poz.22-23
Czy wymaga sig aby podktady medyczne byly hrgienicznie zapakowane,kuhdaro
w oddzieln4 folig?

Odpowiedt:Tak.
Pytanie 7 poz,22-23
Czy wymaga sig dokument6w poSwiadczaj4cych, iz produkt byl badany dermato
i uzyskal pozytywnq opinig?

czme

Odpowiedf,: Zamawtaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 8 poz.22-23
Czy wymaga sig aby produkt byl wykonany w 100% z gqstgJcelulozy?

Odpowiedt: Zamawiajqcy dopuszcz1 ale nie wymaga.
Pytanie 9 poz, 22-23
Czy wymaga sig aby podklad medyczny posiadal gramaturg nie mniejsz4ni?17

m2?

Odpowiedt: Zarrrawraj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie

l0 poz.22-23

Czy wymaga sig aby podklad medyczny posiadat perforacjg

-

minimum
w podkladzie o szerokoSci 50 cm i 210 odcink6w w podkladzie o szerokoSci 60
Odpowiedt: Zamawiaj4cy dopuszczq ale nie wymaga.
Pytanie

ll

35 odcink6w
,l

poz,22

Czy zamawtajqcy wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedt: Zamawtaj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 12 poz,23
Czy zamawiajqcy dopuSci podktad o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacj a co 34
Odpowiedt : Zamawiaj 4cy nie dopuszcza.
Pytanie 13 poz.33
simy Zamawiajqcego dopu szczenie wyceny za najmniejsze opakowanie hand
zprzeliczeniem iloSci z zaol<r1gleniem w 9619 do pelnych opakowan.
Pro

Odpowiedt: Tak.

Pytanie 14 poz.52
Czy zamawiajEcy dopuSci fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedf; Zaprsy SIWZ pozostaj4 bez zmian.

100 szt.

Pytanie 15 poz. 52
simy Zamawiajqcego dopu szczenLe wyceny za najmniejsze opakowanie
zprzeliczeniem iloSci z zaokrqgleniem w 9619 do pelnych opakowari.

Pro

e 10 szt.

Odpowiedtt Tak.
Pytanie 16 poz, 53
Prosimy Zamawiaj1cego dopu szczenie wyceny za najmniejsze opakowanie hand owe 100 szt.
zprzehczeniem iloSci zzaokrqgleniem w 9619 do petnych opakowari.

Odpowiedtz Tak.
PYTANIA DO CZESCI DRUGIEJ

Pytanie 17 poz. 1-2,4-7,10-12
Czy zamawiaj4cy wydzieli poz. l-2,4-7 ,10-12 do osobnego pakietu, takie
nie pozwoli
innym firmom , specjalizuj4cy sig w danym asoftymencie, na zloheme. konkurenc nej oferty, a
yscl
tym samym umozliwi Zamawraj4cemu na osi4gnigcie oszczgdnoSci i'wymiemych
finansowych?

Odpowiedt: Zapisy SIWZ pozostaj4 bezzmian.
PYTANIA DO CZESCI TRZECIEJ
Pytanie 18 poz. 6-14,23-29,39,1 5-2 I
Czy zamawiaj4cy wydzieli poz.6-14,23-29,39,15-21 do osobnego pakietu, takie
pozwoli innym firmom , specjalizuj4cy sig w danym asortymencie, na zlohente
oferty, a t)zm samym umozliwi ZamawtaiEcemu na osi4gnigcie oszczE,dno6ci i
korzySci finansowych?

emych

Odpowiedf,: Zaprsy SIWZ pozostaj4 bezzmian.
Pytanie 19 poz.9-11
Czy zamawiajEcy dopuSci wyceng za opakowanie'a 3 szt. w blistrze x25
z przeliczeniem iloSci r zaol<rqgleniem w 9619 do pelnych opakowari?

szL.

Odpowiedt: Zaptsy SIWZ pozostaj4 bez zmtan.
Pytanie

20 poz. 15-21

Czy Zamawiajqcy dopuSci siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 o/o - 80 % przgdzy
poliamidowej teksturowanej (nazwazamienna nylon, e1astil, poliamid) oraz20 %o 30%
poliuretanowej przgdzy elastomerowej (nazwa zamrenna lycra, spandex, elastan,
rlastan)?

Odpowiedtz Tak.
Pytanie

2l

poz. 15-21

Czy Zamawiaj4cy oczekuje wyceng za opakowanie zawieraj4ce I mb siatki
w stanie swobodnym?

oweJ

OdpowiedtzTak.

Pytanie 22 poz.15-21
Czy w zwiqzku z komfortem uzytkowania siatek oraz wysok4przepuszczalnoSci4
wymaga ponizszej wielkoSci oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

wiaj4cy

Rozmiar

2-l3mmx

15mm

Rozmiar3 - 13mmx 15mm

Rozmiar4- 13mmx 15mm
Rozmiar6- 13mmx 15mm

Rozmiar8-13mmx15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedtz ZamawiajEcy dopuszcz1 ale nie wymaga.
Pytanie 23 poz.15-21
Czy zamawiaj4cy wymaga siatek o rozmiarach odpowiadajqcym poszczeg6ln5zm
ciala;ozmiary przedstawione ponthej - szerokoSd w milimetrach w stanie swo
Rozmiar 1- palec - do 15 mm szer. w stanie spoczynku

- 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dlori, stopa - 15-35 mm j.w.
Rozmiar 2- dlofi, palec

Rozmiar 4-podudzie, kolano, ramig,stopa,lokiei -25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-glowa, ramig, podudzie, kolano - 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 - udo,glowa, biodra
R.ozmiar 10

- biodra, brzuch -

-

50-95 mm, j.w.

65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 -klatka piersiowa ,brzuch- 80-140 mm, j.w,
Odpowiedf,: Zamawraj4cy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie?4 poz. 39
Czy zamawiEqcy dopuSci opatrunek o wymiarze 6 cm x 8 cm?

Odpowiedt: Zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmran.

Zmran dokonano 24.04.2019 r.
TERMIN SKI.ADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE

