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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: 

ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki 

oraz worków na odpady dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Wnioskuję do Zamawiającego o ujawnienie źródła opisu 

przedmiotu zamówienia „Ręcznik papierowy w rolkach, biały, 2 mieszanina włókien z 

recyklingu i celulozy wytworzona w technologii Airflex lub TAD, długość 305 mb, 

wysokość rolki nie mniej niż 20 cm, mieszanina włókien - min 30 g/m
2
. Rolka = 304 mb 

3020. Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający został wprowadzony w błąd 

lub celowo podaje niewykonalny technicznie produkt/ręcznik o długości 304 mb i o 

gramaturze papieru minimum 30 g/m
2
, szerokość 20 cm będzie miał średnicę minimum 25 

cm. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik papierowy w rolkach, 

biały, celuloza lub mieszanina włókien z recyklingu i celulozy wytworzonej w technologii 

Atmos, równoważnej do TAD? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Jakie parametry będą brane pod uwagę w przypadku oceny 

równoważności produktów, dotyczy technologii airflex i tad? 

4. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.6.1.1) SIWZ. Prosimy o zmianę zapisu na 

zapis umożliwiający zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT od dnia 

podpisania umowy. 

5. Dotyczy Ogólnych warunków umowy pkt XIV.11 SIWZ. Prosimy o zmianę zapisu 

umowy: „(….) w wysokości 20% wartości (…)” na zapis: „(….) w wysokości 10% wartości 

(…)”. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie rozmiaru worków 

foliowych z poz. 6 rozm. 30-35 x 20-25 cm co jest szerokością, a co wysokością worka. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści ręczniki papierowe w rolkach, 

biały,  celulozowy wykonany w technologii ATMOS o gramaturze 31g/m
2
? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Czy można zastosować dozowniki o szerokości 33,7 cm (w 

przetargu 33 cm). 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnoszące się do parametrów wielkości rolek ręcznika 

oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 2. Ponadto Zamawiający informuje, że opisał przedmiotu 

zamówienia w Pakiecie Nr 1 poz. 2 za pomocą parametrów, które są wykonalne technicznie.                

W Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy) Zamawiający zawarł zapis  „Dotyczy Pakietu 

Nr 1 poz. 2. W przypadku zaoferowania ręcznika o długości rolki innej niż 304 mb - należy 

dokonać odpowiedniego przeliczenia ilości rolek. W przypadku, gdy ilość rolek jest liczbą 

ułamkową - należy ilość rolek zaokrąglić do pełnej rolki w górę.” Cytowany zapis jasno określa, 

że Zamawiający nie wymaga ręczników w rolkach po 304 mb (rolki o takiej długości 

Zamawiający aktualnie kupuje – jest to powszechnie występująca długość), podana miara służy 

jednie do określenia wielkości zamówienia, natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
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długość ręcznika w rolce winna mieścić się w przedziale 140 – 305 mb. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że długość zaoferowanych ręczników w rolce wynosząca 304 mb, 

gramatura mieszaniny włókien minimum 30 g/m
2
, wysokość rolki 20 cm oraz średnica rolki 25 

cm nie pozostają w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, tym 

bardziej, że Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy dozowników o 

wymiarach nie przekraczających 44x33x25 cm na zaoferowane ręczniki w rolce. 

Ad. 2  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z 2013r. poz. 907 z  póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 w poz.2 w kolumnie „Wyszczególnienie” zapis 

o treści: 

„ ….. wytworzona w technologii Airflex lub TAD…..” 

zmienia na zapis o treści: 

„….. wytworzona w technologii Airflex lub TAD lub Atmos lub równoważnej ...” 

Ad. 3  
Zamawiający informuje, iż w przypadku równoważności dotyczącej technologii Airflex, TAD i 

Atmos wykonania produktów zaoferowanych w Pakiecie Nr 1 poz. 2 Zamawiający będzie brał 

pod uwagę:  

- odpowiednią chłonność, tzn. możliwość wytarcia mokrych dłoni jednym listkiem ręcznika;                       

- wytrzymałość tzn. listek ręcznika powinien być odcinany za pomocą dozownika (nie może  

   zrywać się w trakcie dozowania);  

- estetykę produktu tzn. ręcznik biały.  

Ad. 4 i 5  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w 

sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 6  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z 2013r. poz. 907 z  póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 2 w poz.6 w kolumnie „Wyszczególnienie” zapis 

o treści: 

„Worek czerwony nieprzeźroczysty tzn. zawartość worka ma być niewidoczna na zewnątrz, 

rozmiar: 300 – 350 mm x 200 - 250 mm,  grubość 0,08 – 0,09 mm” 

zmienia na zapis o treści: 

„Worek czerwony nieprzeźroczysty tzn. zawartość worka ma być niewidoczna na zewnątrz, 

rozmiar: wysokość 300 – 350 mm x szerokość 200 - 250 mm,  grubość 0,08 – 0,09 mm” 

Ad. 7   
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 ręczników papierowych w 

rolkach, białych, celulozowych, wykonanych w technologii Atmos o gramaturze 31g/m
2
, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 8  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 2 dozowników o szerokości 33,7 

cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ  

 

 

 



_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2 i Ad.6 Zamawiający, działając na podstawie 

art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i  

otwarcia  ofert na: 

            - składanie ofert do dnia 19.07.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 19.07.2016r godz. 10:10 

dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

pkt.III.11, IX.1, X.1, Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 2 oraz 

Pakietu Nr 2 poz. 6. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


