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Puszczykowo, dnia 1 września 2017 r.  

 

Szp.12/17/1/17 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa pieluchomajtek, podkładów jednorazowych oraz koszul dla pacjentów 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 31.08.2017 r. 

 

Dotyczy Części 1 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści chłonność pieluchomajtek dla rozmiaru S – 1400g? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza chłonności pieluchomajtek dla rozmiaru S – 1400g. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści chłonność pieluchomajtek dla rozmiaru S – 1500g? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza chłonność pieluchomajtek dla rozmiaru S – 1500g. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga, aby elastyczne osłonki znajdujące się w obszarze pachwinowym zapewniające lepsze 

dopasowanie pieluchy do ciała i zapobiegające przeciekaniu, były skierowane na zewnątrz, co znacząco zwiększy 

komfort pacjenta, poprzez lepsze dopasowanie pieluchy do ciała i zapobiegnie przeciekaniu na zewnątrz. 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek od jednego producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wymaga, aby poszczególne rozmiary posiadały następujące obwody: S – 55 – 80 cm; M – 75-110 

cm; L – 100-150 cm; XL – 130-170 cm? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wymaga aby specjalny laminat był oddychający na całej powierzchni?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy Części 2 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Takie rozwiązanie 

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o dł. 117cm dla rozmiaru XL i 120cm dla rozmiaru XXL, 

pozostałe parametry jak w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia określił w SIWZ. 

 

Dotyczy projektu umowy: 

Pytanie 9 

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie 

wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 Projektu umowy. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego 

kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od 

dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy. 

 

Podpisy członków komisji: 

 


