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Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53 - 55 

tel. 071 312 09 20, 312 14 98 
 

Trzebnica, 29.07.2014 r. 

 

Nr postępowania: ZP/7/2014 

 

 

Odpowiedzi , Modyfikacja SIWZ 

 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywna dostawę bielizny 

szpitalnej jednorazowego i wielorazowego użytku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2013r.  poz.907 z późn. zm.), i odpowiada na pytania 

Wykonawców, które brzmią: 

 

Pytanie 1. Dotyczy  pakietu nr 1 

Czy zamawiający dopuści wycenę kompletów z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m kw.? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 2. Dotyczy  pakietu nr 11 poz.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o rozmiarze 2-4 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 3. Dotyczy  pakietu nr 11 poz.6 

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wycenę pieluszek w rozmiarze 7-18 lub 12-22 

kg  

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluszek w rozmiarze 12-22 kg. 
 

Pytanie 4. Dotyczy  pakietu nr 11 poz.7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o rozmiarze 12-22 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 

 

Pytanie 5. Dotyczy  pakietu nr 11 poz.5 

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówieni pakiet 11 poz. 5: pieluchomajtki dla  

dzieci o wadze 7-14 kg? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie 6. Dotyczy  pakietu nr 11 poz.6 

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówieni pakiet 11 poz. 6: pieluchomajtki dla dzieci o wadze 

10-16 kg? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie 7. Dotyczy  pakietu nr 11 poz.7 

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówieni pakiet 11 poz. 7: pieluchomajtki dla dzieci o wadze 

12-22 kg? 

Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 8. Dotyczy  pakietu nr 11 poz.1 

Czy zamawiający w celu złożenia korzystniejszej cenowo oferty zgodzi się na wydzielenie poz. 1 

pieluchomajtki dla dorosłych z pakietu nr 11? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 9. Dotyczy  pakietu nr 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie: 

 1 serweta na stół Mayo wzmocniona  78 x 145 cm składana teleskopowo 

 4 ręczniki do rąk  

 1 taśma przylepna 9 x 50 cm  

 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm  

 1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 cm x 36 cm, 

organizatory przewodów 

 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm 

Gramatura zestawu - 60g/m2 

Odporność na przenikanie cieczy – 165cm H2O 

Osłona na stolik Mayo jest koloru niebieskiego, wykonana z folii- PE piaskowana, 60 µm.
 

Wzmocnienie chłonne- laminat 2 warstwowy, nieprzemakalny, grubość folii 60µm.  

Całkowita gramatura 140 g/m
2
. 

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczony dodatkowo wewnętrznym kartonem (pośrednim). 

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

 

Pytanie 10. Dotyczy  pakietu nr 14 poz.6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca w rozmiarze 210x160cm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie koca w ww. rozmiarze 

 

 

 

Pytanie 11. Dotyczy  pakietu nr 14 poz.9 

 Czy zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 210x130cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody  

 

 

Pytanie 12. Dotyczy  pakietu nr  14 poz.10  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety włókninowej niejałowej o rozmiarze 210x80 

cm lub 140x90 cm? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 13. Dotyczy  pakietu nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny SMS o 

gramaturze 40g/m2, bluza z wycięciem „V”, dekolt obszyty, kolor niebieski? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 

 

 

Pytanie 14. Dotyczy  SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji o wykonaniu 3 dostaw wykonanych na 

dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku w zakresie pakietu nr 14, z uwagi na to, ze w 

pakiecie 14 są wymienione wyroby z flizeliny oraz wyroby foliowane traktowane jako artykuły 

medyczne jednorazowego użytku? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie 15. Dotyczy  pakietu nr 1 poz.1  

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m
2
 w 

rozmiarach S-XL   przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

  

 

Pytanie 16. Dotyczy  pakietu nr 3 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny podstawowy w składzie jak poniżej  przy zachowaniu 

pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

 

 

 

Pytanie 17 Dotyczy  pakietu nr 3 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny uniwersalny - wzmocniony w składzie jak poniżej  przy 

zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 
Odpowiedź:   Nie , Zamawiający nie dopuszcza . 

 

Pytanie 18. Dotyczy  pakietu nr 3 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego w składzie jak poniżej  

przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 19. Dotyczy  pakietu nr 3 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw chirurgiczny do chirurgii biodra w składzie jak poniżej  przy 

zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 
Odpowiedź:. Nie , Zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie 20. Dotyczy  pakietu nr 3 poz.5 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu  SMS o gramaturze 35 g/m
2
 przy 

zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 21 . Dotyczy pakietu nr 3, poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu  SMS o gramaturze 35 g/m
2
, a we 

wzmocnieniach o gramaturze 38 g/m
2
  bez szwów typu reglan, posiadający szwy ultradźwiękowe w 

rękawach od łokcia do mankietu przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 22 . Dotyczy pakietu Pakiet nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kręgosłupa w składzie jak poniżej  przy zachowaniu 

pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
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Pytanie 23 . Dotyczy pakietu Pakiet nr 4, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy w składzie jak poniżej  przy zachowaniu 

pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 24 . Dotyczy pakietu Pakiet nr 4 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii w składzie jak poniżej  przy zachowaniu pozostałej 

treści SIWZ bez zmian? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 25 . Dotyczy pakietu Pakiet nr 7, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w składzie jak poniżej  przy zachowaniu 

pozostałej treści SIWZ bez zmian? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 26 . Dotyczy pakietu Pakiet nr 1,  poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z wycięciem  „V” pod szyją, brak obszycia białą 

lamówką, wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², pakowane w worki foliowe a następnie 

pakowane w kartony, dostępne w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 27 . Dotyczy pakietu Pakiet nr 5, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 150x100cm, spełniającą pozostałe wymagania 

SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 28 . Dotyczy pakietu Pakiet nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm, 

spełniającą pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

 

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr  6,poz.2 

  

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7 cm, spełniającą 

pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr  6,poz.3 

  

Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na aparaturę na ramię C: 

 

100cm x 160cm 

(część górna) 

 

80cm x 150cm 

(część dolna) 

 

3cm x 100cm 

(taśma przylepna) 

 

 

 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 31. Dotyczy pakietu nr  6, poz.4  

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec o wymiarach 16x250cm, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

 

 

 

 



7 

 

Pytanie 32. Dotyczy pakietu nr  6,poz.5 

 Czy Zamawiający dopuści sterylne osłony na kończynę o wymiarach 35x120cm o gramaturze 56g/m2 

do opakowania dołączone dwie taśmy samoprzylepne 10x50cm, spełniające pozostałe wymagania 

SIWZ? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Pytanie 33. Dotyczy pakietu nr  6, poz.6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z zadania 6 i utworzenie z niej odrębnego 

zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert 

większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody 
 

Pytanie 34. Dotyczy pakietu nr 7,poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie: 

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                                                    

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach 

bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, 

odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.                                             

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, 

składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety    

1x serweta o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                                                      

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 

75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej 

ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, budowa 

końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.  

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym.  75 x 80cm         

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm      

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm                                                                                                                                                                                                                         

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do 

wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - 

opakowanie typu TYVEC. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Pytanie 35.Dotyczy pakietu 9 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy o składzie: 

1 x Serweta  2 warstwowa o wym. 90 x 120 cm           

2 x Podkład chłonny o wym. 60 x 90cm          

1 x Serweta chłonna dla noworodka o wym.  75 x 80cm                         

6 x Ręcznik chłonny o wym. 30 x 30cm                                                                                                                                                                                                              

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do 

wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - 

opakowanie typu TYVEC 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 36.Dotyczy pakietu 10 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści koszule Wykonana z włókniny SMS o gramaturze 33 g/m² 

Rękaw: krótki 

Wiązana na białe troki w talii oraz na szyi  

Kolor:  niebieski 

Długość: 110 cm  

Szerokość:  ok. 140 cm 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
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Pytanie 37. Dotyczy pakietu nr  12 ,pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej 50x75 z podłużnym otworem 8x6cm z 

przyklepcem? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 38. Dotyczy pakiet nr 12 , pozycja 2  

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny foliowanej 50x70cm bez otworu? 

 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 39.Dotyczy pakietu nr  13 ,pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z wycięciem  „V” pod szyją z włókniny typu SMS o 

gramaturze 35 g/m², 3 kieszenie, spodnie z trokiem w kolorze niebieskim 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 40. Dotyczy pakietu  nr 14, pozycja 6 

Czy Zamawiający dopuści koc izotermiczny 160x210cm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 41.Dotyczy pakietu nr  14, pozycja 11  

Czy Zamawiający dopuści podkład 140x100cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

 

 

Pytanie 42. Dotyczy pakietu nr  2 pozycja 1-3  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubiorów operacyjnych wykonanych z włókniny typu 

SMMS o gramaturze 45g/m2 posiadających 2 kieszenie? Pozostałe parametry bez zmian 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

 

Pytanie 43. Dotyczy pakietu nr  10, pozycja 1  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta, zakwalifikowanej jako produkt 

higieniczny, wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 38g/m2 w kolorze granatowym? 

Pozostałe parametry bez zmian 

 Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 44. Dotyczy SIWZ IX.B.2 

Czy Zamawiający dopuści złożenie wykazu trzech dostaw obejmujących swym rodzajem dostawę 

wyrobów medycznych jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż razem wartość brutto oferty 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

 

Pytanie 45.Dotyczy SIWZ IX.B.2  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dowody potwierdzające spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu w postaci poświadczeń/referencji wystawionych również po zrealizowaniu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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Pytanie 46. Dotyczy pakietu 1 poz.1 

Czy zamawiający dopuści: 

Komplet operacyjny jednorazowy niesterylny (bluza i spodnie) wykonany z włókniny typu SMS o 

gramaturze 45 +/-,2 g/m². Bluza z krótkim rękawem, z wycięciem pod szyję typu serek, z 3 kieszeniami: 

2 na dole, po lewej i prawej stronie, trzecia kieszeń w górnej lewej części bluzy. Spodnie długie z 

tasiemką w pasie, bez ściągaczy na nogawkach. Kolor ciemno niebieski, włóknina nieprześwitująca. 

Rozmiary od S do XXL. Parametry:                                                                                      

- wysoka odporność na przenikanie cieczy, wysoka paraprzepuszczalność, niski poziom pylenia 

- odzież jest zgodna z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy i rodzaju przewidzianego przez 

normę. 

- komplety są przeznaczone dla personelu medycznego w salach operacyjnych. 

Komplet pakowany oddzielnie w opakowanie foliowe, umieszczone w kartonie zbiorczym.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 47. Dotyczy pakietu. 2 poz.1,2,3 

Czy zamawiający dopuści komplety jednorazowe zgodne z SIWZ, nieprześwitujące, z wyższą gramaturą 

włókniny typu SMS równą 45g/m2 oraz kolorem ciemno niebieskim ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 48. Dotyczy pakietu.  5 poz.2 

czy zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze: 120 x 180 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie 49. Dotyczy pakietu.  9 poz.1 

czy zamawiający dopuści zestaw porodowy zgodny z SIWZ o następującym składzie: 

1 x serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm, stanowiąca owinięcie zestawu - zgodnie z 

wymogami, 

1 x prześcieradło/serweta do zszywania 90 x 130 cm (wymagane 75 x 120 cm) 

1 x antypoślizgowe i chłonne obłożenie na łóżko 60 x 90 cm - zgodnie z wymogami, 

1 x prześcieradło dla dziecka z niepylącej włokniny kompresowej w rozmiarze 60 x 80cm (wymagane 56 

x 75 cm ), 

6 x ręczniki do rąk o rozmiarze 20 x 25 cm (wymagane 21 x 25 cm ) 

1 x antypoślizgowe i chłonne obłożenie na łóżko 60 x 60 cm - zgodnie z wymogami. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 50. Dotyczy pakietu. 11 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 

skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż 

wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków. 

 

 Pytanie 51 Dotyczy pakietu. 11 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe – zarówno w 

części przedniej jak i tylnej pieluchy - , które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do 

ciała pacjenta? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 52. Dotyczy pakietu. 11 poz.3-7 

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający 

wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i 

dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? 

Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 53. Dotyczy pakietu.  Nr 11 poz. 2  

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek ze specjalnym wycięciem na kikut pępowiny, 

które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

 

Pytanie 54. Dotyczy pakietu nr 12 

Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach: 60 x 50cm z samoprzylepnym otworem owalnym  

8 x 6 cm?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 55. Dotyczy projektu umowy.  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „0,3% wartości netto  

zamówionej partii towaru” zostały zastąpione słowami „0,3% wartości netto zamówionej, a 

niedostarczonej partii towaru”? 

Uzasadnione jest aby wysokość kary umownej była naliczana proporcjonalnie do wartości tej części 

zamówienia, której dotyczy zwłoka 

Odpowiedź. Zabawiający podtrzymuje zapisy dot. projektu umowy 

 

Pytanie 56. Dotyczy projektu umowy.  

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru 

umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź :Terminy podane we wzorze umowy dotyczą dni kalendarzowych 

 

Pytanie 57. Dotyczy projektu umowy.  

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości hospitalizowanych pacjentów,                   

a tym samym dokładnego zużycia wyrobów. Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy 

sukcesywnie, wg swoich bieżących potrzeb. Zamawiający podał w formularzu asortymentowo –

cenowym ilości, które zostały oszacowane z należytą starannością 

 

 

 Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 31.07.2014r. Godziny 

pozostają bez zmian.  

     W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie: 

 

 

Rozdz.  XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 2 SIWZ – otrzymują brzmienie: 

„1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora                do 

godz. 10.00
 
do dnia 31.07.2014r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie,                          w 

godzinach: 7.30 - 14.00.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2014. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w 

Sali Audiowizualnej (4 piętro).” 

 

Rozdz. XIV. Opis sposobu złożenia oferty, pkt. 2 SIWZ - otrzymuje brzmienie: 

2. Na opakowaniu należy umieścić informacje: 
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nazwa i adres Wykonawcy 

OFERTA PRZETARGOWA 

„na sukcesywną dostawę bielizny szpitalnej jednorazowego i wielorazowego 

użytku” 

ZP/7/2014 

„ Nie otwierać przed dniem 31.07.2014r. godz. 10.30” 
 

 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

odpowiedziami, zaleca się aby Wykonawca zamieścił odpowiednią adnotację.  

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w 

ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę   z uwzględnieniem powyższego. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

                                                                             

                                                                                         .................................... 

                 Podpis  

 


