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Bełchatów, dn. 01/02/2019 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 1,2,3    

ORAZ MODYFIKACJA SIWZ I 

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

pn. „Sukcesywne dostawy konfekcji hotelowej dla potrzeb Elbest sp. z o.o.” 

1. PYTANIE WYKONAWCY: 

„W przypadku poszew,  prześcieradeł podaliście Państwo jedynie nazwy handlowe jednego  

z dostawców bez określenia parametrów technicznych tkanin, z jakich mają być wykonane pościele. Czy 

zamierzają Państwo podać takowe parametry (rodzaj przędzy, gęstość tkania, rodzaj wykończenia itp.) 

aby umożliwić innym dostawcom możliwość składania ofert na równoważne produkty czy dostawcą 

może być tylko jedna wybrana już przez Państwa firma, skoro warunkiem złożenia oferty jest złożenie 

oferty na produkty  konkretnej firmy? W takim przypadku całe postepowanie  mija się z celem i budzi 

poważne wątpliwości.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tkanin równoważnych.  

2. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy zamierzacie Państwo ujawnić zwycięzcę postępowania i wartość jego oferty co jest nie tylko 

standardem ale po prostu fair?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wszystkie informacje dotyczące postępowania przetargowego są objęte poufnością, postępowanie nie 

podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz wewnętrzną Procedurę Zakupy w Elbest sp. z o.o., która jest dostępna na stronie 

www.elbest.pl.  

3. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy zamierzacie Państwo skontrolować  po dostawie jakość dostarczonych produktów pod kątem ich 

zgodności ze specyfikacją?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, że w przypadku wątpliwości co do zaoferowanych tkanin lub problemów podczas 

użytkowania dostarczonych produktów, spory będą rozstrzygane na podstawie zapisów umowy.  

 

W związku z powyższym modyfikuje się SIWZ:  

Modyfikacji ulega:  

1) SIWZ, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – SOPZ  

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy 

http://www.elbest.pl/
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W załączeniu: 

1. SIWZ - PO MODYFIKACJI I 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – SOPZ - PO MODYFIKACJI I 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY - PO MODYFIKACJI I 

 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ DLA WYKONAWCÓW 

WIĄŻĄCE. 


