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WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 19/SMRS/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na: dostawę artykułów higienicznych, akcesoriów do sprzątania oraz worków foliowych
Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji nr 1 dopuści mop kieszeniowy płaski przystosowany
do uchwytu o długości 40 cm (+/-0,5cm). Szyty, frędzle wewnętrzne zamknięte/zewnętrzne otwarte,
waga 160 g. Wymiary przed praniem długość zewnętrzna 43,5cm (+/-1 cm), szerokość zewnętrzna
14 cm (+/-1 cm). Odporność na temp. prania 90 °C. Skład 100% bawełna, kolor naturalny.
Cztery kolorowe wszywki do oznaczenia przeznaczenia nakładki. Kieszenie kolor naturalny. Kieszenie
– w miejscu wsuwania uchwytu wszyty element usztywniający. Kieszenie posiadają nacięcia
pozwalające na odprowadzanie nadmiaru wody. Trwale oznakowanie na wszywce informacje
o nazwie producenta, nazwie handlowej, przepisie prania, numerze katalogowym, rozmiarze mopa.
Gwarancja min. 250 cykli prawidłowych prań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. mopa
Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 1
Kontaktuje się z Państwem w sprawie przetargu na artykuły higieniczne, akcesoria do sprzątania oraz
worków foliowych. Chciałabym się dopytać czy ilość sztuk, która jest wypisana przy workach na śmieci
dotyczy się opakowań czy pojedynczych worków.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że ilość sztuk w załączniku nr 1 do SWZ/UMOWY dotyczy pojedynczych
worków.
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