BZP/38/383-39/16

Jastrzębie-Zdrój, dnia 28.06.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro – Dostawa poduszek medycznych z osłonami
oraz poduszek medycznych z filtrem BZP/38/383-39/16.
W związku ze złoŜonymi pytaniami odnośnie Formularza oferty, Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju działając na
podstawie § 22 pkt 9 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień
publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r.
wyjaśnia co następuje:
Pytanie 1 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 3, poz. 2:
Czy Zamawiający chce zamówić wałki czy kliny? Jeśli Zamawiający chce wałki i kliny proszę
o określenie ilości, które pozwolą nam określić dokładną cenę.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy Formularza asortymentowo-cenowego dotyczącego pakietu nr
3 poz. 2 „Nazwa towaru” z zapisu:
Poduszka pozycjonująca "wałek" lub "klin"z wypełnieniem piankowym wałek: wymiary:
dł.60 cm x średnica 15 cm (±5cm), klin: dł.60 cm, przekrój - trójkąt ok. 30cmX20cmx26cm
(±5cm)
wypełnienie wałka lub klina: twarda pianka o gęstości 50kg/m3.
na zapis:
Poduszka pozycjonująca "wałek" z wypełnieniem piankowym: wymiary: dł.60 cm x średnica
15 cm (±5cm), wypełnienie wałka: twarda pianka o gęstości 50kg/m3.
Pytanie 2 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:
Zamawiający wymaga, aby osłony na poduszkę z Pakietu 2 posiadały Certyfikat CE.
Zamawiane pokrowce naleŜą do wyrobów medycznych klasy pierwszej niesterylnej, w
związku z czym nie mają obowiązku posiadania Certyfikatu CE (dotyczy on klas wyrobu
medycznego: medycznego sterylnej, I z funkcją pomiarową, II a, II B, III). Dla zamawianego
asortymentu właściwymi dokumentami są: deklaracja CE oraz wpis/ zgłoszenie do RWM.
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 – Osłona na poduszkę medyczną uniwersalną odstąpi od
wymogu posiadania Certyfikatu CE, w zamian dopuszczając załączenia do oferty deklarację
CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy Formularza Oferty CZĘŚĆ A pkt VIII pakt 3. Pakiet 2 z zapisu:
- Pakiet 2 – Osłona na poduszkę medyczną uniwersalną
- CE- 93/42/EEC Dyrektywaz dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych
- PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tlącego papierosa i równowaŜnika płomienia
zapałki),
- ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów),
- PN-EN 20811 (wodoszczelność),

- PN-EN 31092 (paroprzepuszczalność),
na zapis:
- Pakiet 2 – Osłona na poduszkę medyczną uniwersalną
- Deklaracja CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,
- PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tlącego papierosa i równowaŜnika płomienia
zapałki),
- ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów),
- PN-EN 20811 (wodoszczelność),
- PN-EN 31092 (paroprzepuszczalność),
Zamawiający zmienia zapisy Formularza asortymentowo-cenowego dotyczącego pakietu nr
2 „Nazwa towaru” z zapisu:
- chroni całą poduszkę przed zabrudzeniami i zniszczeniem,
- powłoka jest nieprzepuszczalna dla bakterii, wirusów i roztoczy,
- gładka, wolna od fałd i zagnieceń powierzchnia osłon przeciwdziałająca powstawaniu
odleŜyn u pacjentów,
- osłona skutecznie chroni pacjenta przed reinfekcją ze strony poduszki szpitalnej,
- posiada zamek błyskawiczny zakryty naszywką materiałową oraz rzepami.
- minimalny poziom pylenia, wysoka barierowość dla drobnoustrojów i płynów.
Materiał: poliuretan, wodoszczelność:≥ 2 000 Pa, przepuszczalność pary wodnej:≥ 300
g/m2/24h, materiał odporny na ścieranie, elastyczny, łatwy do załoŜenia, przeznaczony do
codziennej dezynfekcji, odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki
dezynfekcyjne, materiał uniepalniony.
Zalecenia dotyczące prania i konserwacji:
moŜliwość prania w temperaturze 95°C,
suszenia w temperaturze min. 100°C.
Wymiary: 70 x 80 cm.
Certyfikaty i normy: CE- 93/42/EEC Dyrektywa z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca
wyrobów medycznych
przebadane według: PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tlącego papierosa i
równowaŜnika płomienia zapałki),
ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów) PN-EN 20811
(wodoszczelność), PN-EN 31092
(paroprzepuszczalność)
na zapis:
- chroni całą poduszkę przed zabrudzeniami i zniszczeniem,
- powłoka jest nieprzepuszczalna dla bakterii, wirusów i roztoczy,
- gładka, wolna od fałd i zagnieceń powierzchnia osłon przeciwdziałająca powstawaniu
odleŜyn u pacjentów,
- osłona skutecznie chroni pacjenta przed reinfekcją ze strony poduszki szpitalnej,
- posiada zamek błyskawiczny zakryty naszywką materiałową oraz rzepami.
- minimalny poziom pylenia, wysoka barierowość dla drobnoustrojów i płynów.
Materiał: poliuretan, wodoszczelność:≥ 2 000 Pa, przepuszczalność pary wodnej:≥ 300
g/m2/24h, materiał odporny na ścieranie, elastyczny, łatwy do załoŜenia, przeznaczony do
codziennej dezynfekcji, odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki
dezynfekcyjne, materiał uniepalniony.
Zalecenia dotyczące prania i konserwacji:
moŜliwość prania w temperaturze 95°C,
suszenia w temperaturze min. 100°C.
Wymiary: 70 x 80 cm.

Certyfikaty i normy: Deklarację CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
przebadane według: PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 (badanie tlącego papierosa i
równowaŜnika płomienia zapałki),
ISO/TC 94 /SC 13 N357 (przenikalność krwi i bakteriofagów) PN-EN 20811
(wodoszczelność), PN-EN 31092
(paroprzepuszczalność)
Pytanie 3 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 odstąpi od wymogu posiadania dokumentów
potwierdzających zgodność z PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 oraz ISO/TC94/S.C. 13 N357?
Oferowane osłony dopuszczone są do uŜytkowania w placówkach zdrowia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza.
Pytanie 4 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści osłony na poduszkę zapinane na kryty zamek
błyskawiczny bez rzepów, wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej
membraną poliuretanową o grubości 0,02 mm, o odporności na przesiąkanie cieczy min. 500
cm, przepuszczalności pary wodnej min. 800 g/m2/24 h, jednocześnie dopuszczając Kartę
tkaniny wystawioną przez producenta tkaniny, jako dokument potwierdzający w/w
parametry?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza.
Pytanie 5 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 2:
Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści temperaturę prania pokrowców max. 70 st. C oraz
temperaturę suszenia max. 80 st. C? Pranie i suszenie w wysokiej temperaturze powoduje
znaczne osłabienie struktury materiałowej, a temp. 90-100 st. C moŜe prowadzić do
odszkodowania i sklejania się tkaniny.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Formularza oferty.
Ponadto Zamawiający dodaje zapisy do załącznika nr 1 do Formularza oferty tj.
Wzoru umowy w następującym paragrafie:
§ 4:
9. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego umieszczenia w przedmiocie zamówienia
(dotyczy wyłącznie Pakietu 1) chipów do odczytywania w systemie Phenix, które to
otrzyma od Zamawiającego w terminie 10 dni od zawarcia umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest równieŜ niezwłocznie potwierdzić pisemnie fakt
otrzymania chipów, o których mowa w pkt 9.
oraz zmienia w Formularzu Oferty CZEŚĆ A pkt III z zapisu:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy,
na zapis:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- dla Pakietu 1 - 30 dni od pisemnego potwierdzenia Wykonawcy o otrzymaniu chipów od

Zamawiającego,
- dla Pakietów 2 i 3 - 30 dni od dnia zawarcia umowy,
oraz zmienia zapis we Wzorze Umowy w § 2 pkt. 8 z:
8. Umowa obowiązuje: 30 dni od dnia zawarcia umowy.
na zapis:
8. Umowa obowiązuje:
- dla Pakietu 1 30 dni od pisemnego potwierdzenia Wykonawcy o otrzymaniu chipów od
Zamawiającego,
- dla Pakietów 2 i 3 30 dni od dnia zawarcia umowy,
W związku z powyŜszymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz oferty - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 28.06.2016 r.,
- Załącznik nr 1 do formularza oferty - Wzór umowy po zmianach z dnia 28.06.2016 r.,
Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.
Z powaŜaniem
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