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Ws zys cy Zainteres owani llJtkonaw cy

Dotyczy" przetargu nieograniczonego znak sprawy SZP 3820 * 46/20 na clostawg poicieli szpitalnej,
ogloszonego w Biuletynie Zamfwieri Publicznych; ogloszenie o zam6wieniu nr 7i7519-N-2020 z dnia
31.12.2020 r.

Zamawiajqcy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zaklad Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanislawa Deresza
w Choroszczy, dzialaj4c na podstawie art, 38 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy prawo
Zamowief Publicznych (tekst jednolity: Dz. lJ. z 2At19r. poz. 1843) publikuje tre$i zapytah i udziela
nastgpuj 4cych wyj aSn ieri :

Pytanie I
ZamawiajTcy wymaga w zakresie pozycji | - 4 zalqczenia Deklarac.ji zgodno6ci producenta tkaniny
lub Cerfyfikatu' Zamawiajqcy, aby mie6 pewno(i, iie otrzyma wyr6b najwyzszej jako6ci zgodny z
norm4 CEN/TS 14273 (zast4pila normg ENV 142,37) powinien wymagai zloaenia na wezwanie
raporl6w z badah tkaniny wykonanych przez niezalezn4 jednostkg badawcz1 oraz cerfyfikatu na
wyr6b gotowy. Czy Zamawiaj4cy, dbaj4c o jakoS6 przedmiotu zam6wienia, wymaga aby zgodnoSi z
norm4 CEN/TS 14237 poScieli z pozycji 2 - 4 byta potwierdzon a zal4czonymi na wezwanie raporlami
zbadaf tkaniny wykonami przezniezale2n4jednostkg badawcz4orazcertyfikatem na wyr6b gotowy?
Odpowiedi; Wymagania zgodnie z zapisami SIl4/2.

Pylanie 2

Czy Zamawiaj4cy dopu(ci bluzy pizamowe zapinane na trwale napy?
Odpow iedi : Zamawiaj qcy nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiaj4cy w celu weryfikacji jakoSci oferowanych wyrob6w oraz ich zgodno$ci z
oczekiwaniami Zamawiaj4cego wymaga zal4czenia do oferty lub na wezwanie pr6bki wzorcowej
wybranego elementu po6cieli oraz kompletu pizamowego?
Odpow iedi : Zamawiaj qcy nie wymaga,

Pytanie 4

Zamawiajqcy jako jedno z kryteri6w oceny ofert okreslil termin dostaw cz4stkowych. Najwyzej
punktowany jest najkr6tszy termin dostawy, najni2ej za| 7 dni roboczych. Zamawiajqcy
wyspecyfikowal poSciel i pi2amy w r6znych rozmiarach, kt6re ka2dorazowo po zam6wieniu trzeba
bgdzie produkowai wedtug specyfikacji Zamawiaj4cego, W zwiqzku z tym nawet maksymalny termin
7 dni jest trudny do spetnienia przy jednoczesnyrn zachowaniu jako(ci. ChcielibySmy r6wniez
zauwa2y6, i2 ocenajakoSciowa powinna faktycznie mriei wplyw na jakodi oferowanego asortymentll,
a tak kr6tki termin realizacji uniemoZliwia przygotowanie jakoSciowego towaru. ponadto panuj4cy



stan epidemiczny w Polsce i na Swiecie sprawia, Zr: wielu producent6w bielizny ci4gle zmaga siE z
op6Znieniami w dostawach surowc6w, a eo zafym idlzie z brakami zapas6w magazynowych.
W zwiqzku z powylszym zwracamy sig z pro6b4 o wydtuZenie terminu dostaw cz4stkowych od
minimum 10 dni roboczych do maksimum 15dni roboczych od daty zloaenia zam6wienia oraz
modyfikacjg oceny punktowej w kryterium dostaw.

O dp ow i e d 2 : Zamaw i aj qcy p o dtr zymuj e z ap isy S IWZ.

Pytanie nr 5

Zwtacam sig z proSb4 o doprecyzowanie gramatury tkaniny poScielowej, np. 135- 1 50 g/m2.
Przy braku takich ograniczen mozna zaproponowai tkaning, kt6ra bgdzie spelniala panstwa
wymagania, bo np. gramatura lI0 glm2, ale jest tak cienka, 2e nie nadaje sig na poSciel,
Odpowiedi; Zamawiajqcy doprecyzowuje opis przedmiotu zamdwienia zawarty w .formularzu
cenowym t wymaga;

w pozycjach I - 4 zapis: ,,Gramatura tkaniny maksyrnalnie l50g/m2 "
zastgpuje sig zapisem: ,,Gramatura tkaniny 140-150 g/mz "
w pozycjach 5 - 6 zapis: ,,bawelniano-poliestrowe o gramaturze mqx 140 g/m2 "
zastgpuje sig zapisem: ,, bctwelniano-poliestrowe o gramaturze I30-l40 g/m2 "

Zamawiaj4cy, dziataj}c na podstawie arr. 38 ust. 4 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo Zamowieh
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U.22019r. poz. 1843) dokonuje zmian w tresci SIWZ, polega.j4cych na:

zmianie terminu skladania i otwarcia ofert (Rozdzlat)J ust. I pkt. 5), Rozdzial XII ust. I i ust, 3 SIWZ).
nowy termin:

Termin skladania ofert- 20.01,2020 do godz. 1000

Termin otwarcia oferl- 20.01.2020 godz. 10rs

Zamawiaj4cv informuje, ze dokonane zmiany treSci SiIWZ prowadz4 do zmiany tre$ci ogloszenia o
zam6wieniu . W zal4czeniu ogloszenie o zmianie ogloszenia.
Pozostale zapisy SIWZ pozostaj4 bez zmian.
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