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Wszyscy uczestnicy postępowania  
 

 

 

 

 
Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę 

pościeli szpitalnej, niejałowej, jednorazowego użytku do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 

znak SzP.ZP.271.49.21 

 

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy poz.1: Czy Zamawiający dopuści pościel z poszwą o wymiarze 210 x 160 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza pościel z poszwą o wymiarze 210 x 160 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy poz.3: Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 210 x 160? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza poszwę w rozmiarze 210 x 160 

 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych,  w zakresie przedmiotu zamówienia – na poszczególne pozycje? 

Niniejszy zabieg umożliwi złożenie większej liczby ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-

użytkowych oraz jakościowych, a fundusze zostaną zagospodarowane w racjonalny sposób. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym 

 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy poz.1: Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej 

oferty? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym 

 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy poz.1: Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, 

prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą 

zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm 

x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonane z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami 

regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych 


