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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/42/2018 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników SPZOZ w 

Sanoku część II. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1 
Czy Zamawiający zechce – ze względu na długi weekend – Przełożyć termin otwarcia ofert ona dzień 
14 listopada br?prośba nasza wynika z konieczności odszycia wzorów wg opisów w  SIWZ Dostawa 
przez kuriera zajmuje 2 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i  otwarcia ofert na 15 listopada 2018r.

Pytanie 2 
Prosimy o zmianę  temperatury prania odzieży z 40 do co najmniej  60 stopni  C, ponieważ  niska 
temperatura prania nie eliminuje zanieczyszczeń groźnych dla zdrowia pacjentów. 
Odpowiedź:  Zamawiający zmienia temperaturę prania na min.60 stopni C.

Pytanie 3 
Prosimy o dopuszczenie wykończenia dekoltu  kieszonek i mankietów kolorową wstawka o szerokości 
1 cm w bluzach damskich 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostaw częściowych do 21 dni roboczych?
Przetarg  odbywa  się  w  samym  końcu  roku.  Firmy  w  grudniu  pracują  efektywnie  do  15 
grudnia,ponieważ  muszą sporządzić  remanenty.  Potem jest  bardzo  długi  okres  przerwy  – od  23 
grudnia do 2 stycznia.
Odpowiedź:  Zamawiający zmienia termin dostaw częściowych do 14 dni roboczych.

Pytanie   5   
Proponujemy  aby  pracownicy  podali  własne  wymiary  to znaczy  :wzrost,obwód  klatki 
piersiowej,obwód talii i obwód bioder,a my  w razie wyboru naszej oferty - uszyjemy ubrania na miarę 
dopasowując  nasze szablony do podanych wymiarów ciała.Mężczyźni  podają tylko wzrost,obwód 
klatki piersiowej i obwód pasa. Unikniemy w ten sposób możliwej pomyłki pracownika w kwalifikacji 
rozmiarów ciała do tabeli rozmiarów firmy.To samo dotyczy osób o wymiarach nietypowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga,ale dopuszcza.
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Pytanie 6
W  związku  ze  znacznymi  odległościami  Zamawiającego  od  Wykonawcy  oraz  ewentualną 
koniecznością uszycia nowej odzieży -  nierealne jest zmieszczenie się w czasie  od  kilku max do  24 
godzin  na  wymianę   odzieży  wadliwej  na  odzież  wolną  od  wad.  Czy  w  związku  z  powyższym 
argumentem,  Zamawiający wydłuży termin wymiany zakwestionowanej odzieży na odzież wolną od 
wad na termin do 7 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany  
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
.  

1).(...)

Powyżej opisana odzież ma być wykonana: 
Wymagania dotyczące  tkaniny:
- skład: min. 35% bawełna , reszta poliester

      - gramatura nie mniej niż 165g/ m2
- temperatura prania min. 60 stopni C

(...)

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  daje  niezbędny  dodatkowy  czas  na  
wprowadzanie zamian w ofertach w związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców. 

XVIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T. 

1. Miejsce składania ofert:
Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT
2. Termin składania ofert:
 do dnia 15  .  11  .2018 r. godz. 10.00  
3. Miejsce i termin otwarcie ofert:
Budynek Administracji SPZOZ w w Sanoku ul. 800-lecia 26- , POK. NR 11 
Dnia   15  .  11  .2018 r. godz. 11.00   

            Z poważaniem
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