Katowice 15.01.2018r.
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy :

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych. Nr sprawy : ZP-17-098UN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi :
1. Pakiet nr 24, poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji prześcieradła higienicznego z wkładem chłonnym o
długości 180 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na
złożenie korzystnej cenowo oferty.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 24, poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z Pakietu nr 24. Dopuszczenie takiego rozwiązania
pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod
względem ilościowym i jakościowym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z pakietu nr 24. W związku z tym zgodnie
z art.38 ustawy Pzp zostaje zmieniona wysokość wadium dla Pakietu Nr 24 , oraz zostaje wyznaczone
wadium dla utworzonego nowego pakietu Nr 24A.
Nowa i obowiązująca treść załączników – Pakietów Nr 24 I 24 A zostaje zamieszczona poniżej.
Po zmianie wadium dla Pakietu Nr 24 - wynosi 4625,00 PLN
Wadium dla Pakietu Nr 24A wynosi – 1764,00 PLN
Kryteria ocenne dla Pakietu Nr 24A są takie same jak dla Pakietu Nr 24.

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek

Załącznik Nr 24 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET Nr 24- Prześcieradła higieniczne o dużej chłonności.

L.p.

Opis przedmiotu zamówienia – parametry
wymagane

1

2

1

Prześcieradło higieniczne z wkładem chłonnym
na całej długości prześcieradła, szerokość wkładu
chłonnego: 50-55 cm. Minimalna chłonność -1500 ml.
Rozmiar Długość 220-230 cm , szerokość 100-105cm

Zamawian Oferowan
a
a ilość
Ilość
opakowa
sztuk
ń
3
4

Cena
jednostk.
netto za
opak
5

VAT%

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa producent,
nr katalogowy, ilość sztuk w
opakowaniu, oferowany
rozmiar opatrunku

6

7

8

9

5 000

RAZEM
Wymagana ilość próbek: poz.1 – po 2 sztuki.
Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty
Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 24A do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET Nr 24A- podkłady higieniczne.

L.p.

Opis przedmiotu zamówienia – parametry
wymagane

1

2

1

Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej
z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej.
Minimalna chłonność -1500 ml
Rozmiar 60cm x 90 cm

Zamawian Oferowan
a
a ilość
Ilość
opakowa
sztuk
ń
3
4

Cena
jednostk.
netto za
opak
5

VAT%

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa producent,
nr katalogowy, ilość sztuk w
opakowaniu, oferowany
rozmiar opatrunku

6

7

8

9

105 000

RAZEM
Wymagana ilość próbek: poz.1– po 2 sztuki.
Brak wpisania wszystkich wymaganych danych w kolumnie nr 9 skutkuje odrzuceniem oferty
Oferowana ilość opakowań musi być podzielna, bez reszty, przez zamawianą ilość sztuk. Oferowanie ilości innej niż zamawiana skutkuje odrzuceniem oferty.

……………………………………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

