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DZP.26.61.03.2020 

 
 
WYKONAWCY 

 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: ,,Dostawę myjek 
do mycia ciała pacjenta, gąbek, środków do dezynfekcji rąk, błon śluzowych, narzędzi, asortymentu 
medycznego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (nr sprawy 61/2020) 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), 
zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez 
Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach: 

• w formie prostokątnej ściereczki 
• nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5) 
• aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą 
• wykonana w całości z poliestru 
• rozmiar: 12 x 20 cm 
• gramatura 100 g/m2 
• wyrób jednorazowy 
• nie zawiera lateksu 
• pakowana po 24 sztuki? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie Nr 2 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach: 

• w formie prostokątnej ściereczki 
• nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5) 
• aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą 
• wykonana w całości z poliestru 
• rozmiar: 12 x 20 cm 
• gramatura 100 g/m2 
• wyrób jednorazowy 
• nie zawiera lateksu 
• pakowana po 24 sztuki?  

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie Nr 3 
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach: 

• w formie prostokątnej ściereczki 
• nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5) 
• aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą 
• wykonana w całości z poliestru 
• rozmiar: 12 x 20 cm 
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• gramatura 100 g/m2 
• wyrób jednorazowy 
• nie zawiera lateksu 
• pakowana po 24 sztuki?\ 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Pytanie Nr 4 
Pakiet nr 4 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10cm x 10cm x 2,5cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


