Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę bielizny operacyjnej.
Znak sprawy: SZP.215-36/16
W związku z ubieganiem się o uzyskanie w/w zamówienia publicznego zwracam się do
Zamawiającego z następującymi pytaniami:

Pakiet 2, poz. 6-7

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie poz. 6-7 z pakietu i
utworzenie odrębnego pakietu lub dołączenie do pakietu nr 10. Prośbę swoją
uzasadniamy tym, że jesteśmy czołowym dostawcą odzieży dla pacjentów.
Pakiet 2, poz. 6

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszul z nieprzezroczystej włókniny SMS o
gramaturze 35 g/m2 ?
Pakiet 10, poz. 2

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładów higienicznych w rozmiarze 70x180
cm?

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – dostawa bielizny operacyjnej, znak: SZP.215-36/16

się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:
Pakiet 7
Poz. 1 - Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny zapakowany w opakowanie typu torebka
papierowo-foliowa, owinięty w papier krepowy z 2 ręcznikami wykonanymi z włókniny kompresowej
w rozmiarach od M do XXL? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Poz. 2 - Czy można zaoferować ubranie operacyjne w rozmiarach od XS do XXXL?
Pakiet 12
Czy można zaoferować zestaw uniwersalny o następującym składzie:
serweta z przylepcem 1szt 240x150cm
serweta z przylepcem 1szt 180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2szt 90x75cm
taśma medyczna 1szt 50x9cm
serweta na stół instrumentarium 1szt 190x150cm
serweta na stolik Mayo 1 szt 145x80cm
serwetki do rąk 2 szt 40x20cm
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pakiet 13
Czy można zaoferować fartuch w zestawie z 2 szt. ręczników wykonanych z włókniny kompresowej?
Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytania dotyczące umowy

1. Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 2 wysokość kary umownej naliczona była od
wartości niezrealizowanej umowy?
2. 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?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 6 na „Wykonawca nie jest
uprawniony do przelewania praw z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiającego?

