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Bełchatów, dn. 11/08/2017 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 1 - 5 

 ORAZ MODYFIKACJA  SIWZ - 2 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Dostawa konfekcji hotelowej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o..” 

1. PYTANIE WYKONAWCY:  

„Czy w  przypadku poduszek i kołder dopuszczają Państwo zamienniki?” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zamienników kołder i poduszek. 

2. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Proszę o doprecyzowanie wag kołder i poduszek, gdyż w specyfikacji wagi małych i dużych poduszek jak  

 małych i dużych kołder są identyczne. Czy tak Państwo wymagają?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający wnosi zmiany w  Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia),  

w  zakresie opisu Przedmiotu Zamówienia w l.p. 1( Poduszka I)  i l.p.2 (Kołdra I) w Części B. 

3. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy wymagają Państwo próbek tj. całych produktów z każdej pozycji poduszek, kołder, koców i podkładów  

w każdym rozmiarze wg. ilości próbek podanych w SIWZ?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca wraz z ofertą powinien dostarczyć całe próbki z każdej pozycji 

poduszek, kołder, koców i podkładów w każdym rozmiarze wg. ilości próbek podanych w SIWZ oraz próbek 

tkanin, zgodnie z pkt. 17.8 lit d) SIWZ. 

4. PYTANIE WYKONAWCY: 

„ Dotyczy FZ-21-2017 pakiet nr 1 poz. 1-5 

Czy Zamawiający dopuści tkaninę o gramaturze 150+/- 7 g/m² - pozostałe parametry bez zmian” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany gramatury tkanin. 
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5. PYTANIE WYKONAWCY: 

 „Czy wystarczy certyfikat oeko tex standard tkaniny producenta z której zostanie uszyta konfekcja pościelowa, 

czy wymagają państwo tylko i wyłącznie certyfikat dotyczący konkretnego gotowego wyrobu? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca wraz z ofertą powinien dostarczyć certyfikat  Oeko-Tex Standard 100 

(aktualny na dzień złożenia oferty, wystawiony przez producenta tkaniny, w języku polskim), dla każdej pozycji 

zaoferowanego asortymentu, zgodnie z pkt. 17.8 lit d) SIWZ. 

 

 

W związku z powyższym modyfikuje się SIWZ: 

   

Modyfikacji ulega  Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ –  PO MODYFIKACJI I. 

 

 

 

 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


