
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                         Data: 03.03.2017  r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawwyrobów higienicznych, obłożeń, pól operacyjnych, serwet 

i odzieży medycznej j. uż.   (Znak postępowania: 1044/2017).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze

zm.,) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 1 poz.5 fartucha z włókniny o
gramaturze min.20g/m2? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie poz.5 z pakietu nr 1
co  zwiększy  konkurencyjność  prowadzonego postępowania  umożliwiając  złożenie  ofert  większej  liczbie
oferentów a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SIWZ?

Ad. 1. Nie.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr  3 poz.1 prześcieradła w kolorze

białym?
Ad. 2.  Dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr  3 poz.1 prześcieradła w kolorze
niebieskim?

Ad. 3. Dopuszcza.
4. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  ramach  pakietu  nr  3  poz.1  prześcieradła  bez

dodatkowych wzmocnień?
Ad. 4.  Nie. 

5. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  ramach  pakietu  nr  3  poz.3  prześcieradła  o
wymiarowaniu 80x210cm?

Ad. 5.  Dopuszcza.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.4 podkładu o wymiarowaniu

80x140cm?
Ad. 6. Dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.4 podkładu o wymiarowaniu
90x150cm?

Ad. 7.  Dopuszcza. 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.4 podkładu o wymiarowaniu

90x160cm?
Ad. 8.  Dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 10 poz.1 koszuli z wycięciem w serek
pod szyją?

Ad. 9. Dopuszcza.
10. Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie  w  ramach  pakietu  nr  11  poz.1  spodenek  z  włókniny

poliestrowej?
Ad. 10. Dopuszcza.



11. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  ramach  pakietu  nr  11  poz.1  spodenek  w kolorze
niebieskim i zielonym?

Ad. 11. Dopuszcza. 
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 11 poz.2 majtek w formie bokserek?

Ad. 12. Dopuszcza.
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 11 poz.2 majtek w rozmiarze L i duży 

XL?
Ad. 13.  Dopuszcza.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 11 poz.2 majtek w kolorze niebieskim
i zielonym?

Ad. 14.  Dopuszcza. 
15. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy jako zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym, uzna dokumenty dopuszczające do obrotu (deklarację zgodności, certyfikat – jeśli dotyczy, 
powiadomienie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych) ?

Ad. 15.  Tak. 
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o  przynależności  lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej?

Ad. 16. Tak. 

   Z poważaniem

                        


