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Bełchatów, dn. 27/04/2022 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ I 

 

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

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

1. PYTANIE WYKONAWCY: 

„W części A (wszystkie pozycje) zostały zaznaczone nazwy tkanin, czy wymienione tkaniny są bezwzględnie 

wymagane czy też możemy zaproponować np. tkaninę spełniająca wymaganie takie jak np.: 100% bawełna, 

gramatura 155g/m2, gładka, biała, ale nie nosząca nazwy Musso? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający dopuszcza tkaniny równoważne w zakresie części A dla każdej pozycji asortymentowej. 

2. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Dzień dobry ze względu na bardzo niestabilną sytuację cenową, ale również z nieterminowymi dostawami 

towarów w szczególności tkaniny na pościel oraz ręczników z żakardowym napisem HOTEL, niestety żadna 

fabryka nie daje gwarancji cenowych dłuższych niż 7 dni i ceny takich ręczników są dużo wyższe od ręcznika 

gładkiego, który jest w miarę w ciągłej produkcji i jest tańszy od ręcznika z logiem, de facto taniej wyjdzie 

ręcznik gładki z haftem i w tym przypadku mamy gwarancję 4 tygodnie.  

Szlafrok jako wzór niestety będzie bez haftu ze względu na krótki czas do złożenia oferty, żeby był taki jak jest 

opisany w SOPZ to musimy mieć dyskietkę albo na maila dokładny wzór haftu PDF (kształt liter) wielkość  

i kolor były podane.  

Jeśli chodzi o wypełnienia poduszek w rozmiarach: 50 cm x 60 cm wypełnienia jest 550 g, 60 cm x 70 cm - 

750 g, a dla 70 cm x 80 cm – 1100 g, kołdry szer. 135 cm i 140 cm - wypełnienie 1100 g, w kołdrze 160 cm - 

1200 g.  

Zwracam uwagę, że obecnie dostępne są koce o składzie dla koca o szer. 150 x 200 60% bawełna 35% akryl, 

5% poliester.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający informuje, że do złożonej oferty wymaga próbek w celu zweryfikowania i oceny jakości 

wykonania danego asortymentu. Nie wymagamy na etapie złożenia oferty nadruków z logiem Zamawiającego, 

ale mile widziane jest przesłanie próbki (szlafroka) z wyszytym logiem jakiejkolwiek firmy. Szczegóły loga 

będą omawiane na etapie realizacji zamówień po zawarciu Umowy z Wykonawcą wybranym  

w postępowaniu.  

W nawiązaniu do uwagi dotyczącej wypełnienia poduszek oraz składu koca, Zamawiający informuje  

o modyfikacji Szczegółowego Opisu Zamówienia w tym zakresie.  
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W związku z powyższym modyfikuje się Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia) oraz załącznik nr 1 do Formularza ofertowego (Arkusz cenowy). 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji I 

2. Arkusz cenowy – po modyfikacji I 

 

 

WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI I DOKONANE MODYFIKACJE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ 

DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 


