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Rzeszów, 2019.02.04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb komórek
szpitalnych.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
I.
Dotyczy pakietu nr 1
1. Czy w pakiecie 1 Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 13x20 cm, pakowane w sztywne
opakowania typu tuba – opakowanie zawiera 100 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości
pełnych opakowań – 2400 opakowań zawierających 100 szt. odrywanych pojedynczo chusteczek.
Dotyczy pakietu nr 2
1. Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 13x20 cm, spełniające pozostałe
wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Dotyczy pakietów 1 i 2.
Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane chusteczki są dużo mniejsze od opisanych w formularzu
cenowym – wymagane wymiary minimum: 25 x 31 cm (+/- 2 cm) – co może spowodować zwiększenie zużycia
i wzrost kosztów.
III.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści:
Suche myjki przeznaczone do mycia ciała pacjenta. Do nasączenia dowolnym preparatem myjącym lub myjącodezynfekującym do ciała. Myjki w postaci suchych chust: wymiary: 50x54cm, gramatura: 70g/m2 - dotyczy
suchej myjki, bezpyłowe, chłonne, miękkie, nie ulegające uszkodzeniu zarówno w stanie suchym jak i mokrym,
odporne na rozerwania i rozciąganie, wykonane z przyjemnej w dotyku włókniny o wysokich zdolnościach
absorpcyjnych, skład włókniny: wiskoza, poliester, celuloza?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA JEŚLI ILOŚĆ SZTUK
MYJEK W NASZYCH OPAKOWANIACH ZBIORCZYCH NIE JEST PODZIELNA PRZEZ ILOŚĆ
10000szt. JAKĄ OCZEKUJE ZAMAWIAJĄCY.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane myjki. Zamawiający wymaga zaoferowania ilości
sztuk określonych w formularzu cenowym.
W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli ilości z powodu
sposobu konfekcjonowania przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy
zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania takiej ilości sztuk / opakowań, którą Zamawiający
będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej
nadwyżki. Ryzyko poprawnego zaoferowania wielkości opakowania do ilości sztuk wymaganych przez
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

IV.
1. do pakietu 1 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki spełniające opisane wymagania specyfikacji w
rozmiarze 267x270mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane chusteczki.
2. do pakietu 2 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki Sani Cloth Universal spełniające opisane wymagania
specyfikacji w opakowaniu typu flow pack a’100 sztuk w rozmiarze 200x280mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane chusteczki.
V.
Pakiet nr 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała, wykonane z wysokiej jakości celulozy.
Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorbcję wody. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40cm x70cm.
Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet nr 5, poz. 1
Czy zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Stosowane również do osuszania
powierzchni płaskich oraz sprzętu i urządzeń. Wykonane z włókien 100% celulozy skondensowanych przy
użyciu technologii Airlaid, rozmiar 30cm x 40cm, opakowanie a’50 sztuk zgrzewane w folię z nadrukowanymi
danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie wyżej udzielonych odpowiedzi. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.02.2019 r. godz. 10:00 Zamawiający informuje, że
otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.02.2019 r. godz. 10:30 w Budynku Zamówień Publicznych.
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