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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA DOSTAWĘ PRZEŚCIERADEŁ PAPIEROWYCH NA KOZETKI  
                                                                                Warszawa, 2016 – 09 - 27 

  Do uczestników postępowania 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę 
prześcieradeł papierowych na kozetki, numer sprawy PN – 81/16/MJ 

 
 

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 
SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
 
Pytanie nr 1 (dotyczy poz. 3, 4 i 5)  
Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o długości rolki 50mb z możliwością przeliczenia ilości 
na odpowiednie do każdej pozycji, tzn poz. 3 = 480 rolek, poz. 4= 720 rolek, poz. 5 = 1200 
rolek. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 (dotyczy poz.5) 
Prosimy o dopuszczenie podkładów oprócz łososiowych również różowych i żółtych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 (dotyczy poz.3) 
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny bibułowo-foliowy na rolce o szerokości 50 cm 
posiadający perforację co 38 cm, o długości 50 m.b. w kolorze niebieskim? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 (dotyczy poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny bibułowo-foliowy na rolce o szerokości 50 cm 
posiadający perforację co 38 cm, o długości 50 m.b. w kolorze zielonym? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 (dotyczy poz.5) 
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny bibułowo-foliowy na rolce o szerokości 50 cm 
posiadający perforację co 38 cm, o długości 50 m.b. w kolorze różowym? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 (dotyczy poz.1 do 5) 
Zwracam się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki dla każdej pozycji. 
Zaproponowana ilość jest wystarczająca, by móc sprawdzić zgodność produktu z opisem 
przedmiotu Zamówienia zamieszczonym w SIWZ. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 (dotyczy poz.1 i 2) 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie prześcieradeł papierowych na 
kozetki w roli dwuwarstwowych celulozowych łączonych za pomocą molety tj. bez użycia 
kleju. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 (dotyczy poz.3) 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładów ochronnych o 
długości 50m z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 480 szt. o długości 50m. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 (dotyczy poz.4) 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładów ochronnych o 
długości 50m z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 720 szt. o długości 50m. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 (dotyczy poz.5) 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie podkładów ochronnych o 
długości 50m z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 1200 szt. o długości 50m. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje jak w SIWZ. 
 
   
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 05 października 2016 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają 
bez zmian. 
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