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Wyjaśnienie nr 2 do ZO

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 10/BIEL/DCZP/2018/ZO dot. Zapytania ofertowego na:
„Sukcesywną dostawę bielizny szpitalnej i pościeli dla jednostek organizacyjnych
„DCZP” sp. z o.o. wraz z transportem Wykonawcy”
Pytanie nr 1:
Zadanie 2, poz. 5-7
Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycje 5 – 7? Wydzielenie pościeli do osobnego pakietu pozwoli
złożyć ofertę większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycje 5-7.
Pytanie nr 2:
Zadanie 2, poz. 4
Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycję nr 4? Wydzielenie pokrowców do osobnego pakietu pozwoli
złożyć ofertę większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność ofert.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycję 4.
Pytanie nr 3:
Zadanie 2, poz. 4
Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pozycjach 5 -7 złożył zamówienie na poszwy, poszewki i prześcieradła wykonane
z tkaniny 100% bawełnianej o gramaturze min. 180 g/m2. Pościel wykonana z tkaniny bawełnianej o tak dużej
gramaturze jest nieekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ jest bardzo droga w praniu oraz szybko się niszczy.
Jako producent pościeli szpitalnej w swojej ofercie posiadamy asortyment wykonany z tkaniny zawierającej w
swoim składzie bawełnę i poliester. Tkaniny posiadające w swoim składzie poliester mają żywotność około 1,5
razy dłuższą od tkanin bawełnianych. Nie bez znaczenia jest też fakt bezpyłowości tkanin z domieszką poliestru,
co jest bardzo ważne z punktu widzenia epidemiologii. Ponadto proponowana przez nas pościel posiada niższą
od opisanej w SIWZ gramaturę, co przekłada się na oszczędności z tytułu prania.
Czy Zamawiający, ze względu na ekonomikę oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne wymaga, aby poszwy,
poszewki i prześcieradła z Zadania nr 2 wykonane były z niepylącej tkaniny bawełniano – poliestrowej o
zawartości bawełny co najmniej 48% o gramaturze maksymalnie 150 g/m2, co będzie potwierdzone w karcie
technicznej tkaniny?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody, aby poszwy, poszewki i prześcieradła z Zadania nr 2 wykonane były z niepylącej
tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny co najmniej 48% o gramaturze maksymalnie 150
g/m2.
Pytanie nr 4:
Zadanie 2
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 wymiary asortymentu jak niżej:
- poszwa o wym. 160x210 cm z zakładką 30 cm,
- prześcieradło o wym. 160x250 cm?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga poszwę o wymiarach 140x200cm oraz prześcieradło o wymiarach 160x200cm.

Pytanie nr 5:
Dla pościeli szpitalnej odpowiednimi wymaganiami świadczącymi o jakości wyrobu jest zgodność z Normą ENV
14237 - Tekstylia w ochronie zdrowia. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości i
bezpieczeństwa użytkowania bielizny pościelowej. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma wyrób o
wysokiej jakości, Wykonawcy powinni potwierdzić zgodność oferowanego asortymentu z w/w normą.
Czy Zamawiający, dbając o jakość przedmiotu zamówienia, wymaga aby bielizna pościelowa, tj. poszwy,
poszewki i prześcieradła była zgodna z normą ENV 14237, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub
dostarczonymi na wezwanie Zamawiającego raportami z badań?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, aby bielizna pościelowa, tj. poszwy, poszewki i prześcieradła była zgodna z normą ENV
14237.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający wymaga, aby pokrowce na poduszki były wyrobem medycznym, co będzie potwierdzone
załączonymi do oferty lub na wezwanie dokumentami, tj. deklaracją zgodności CE oraz zgłoszeniem do Rejestru
Wyrobów Medycznych?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, aby pokrowce na poduszki były wyrobem medycznym.

