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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00174508/01 na sukcesywne 
dostawy odzieży i obuwia medycznego dla Klinik i Zakładów oraz fartuchów jednorazowych dla Działu Centralnej Sterylizacji 
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału 
w Gliwicach.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 3
W zadaniu nr 3 określono: Odzież medyczna robocza wymieniona w poz. 1 - 6 poniżej winna być wykonana z tkaniny 
bawełniano-poliestrowej o max. zawartości bawełny 48% i gramaturze od 130 do 180 g/m2.
Czyli może zawierać maximum 48% bawełny, ale może mieć niższą zawartość bawełny niż podana graniczna wielkość 48%. 
Dlatego pytam czy może być użyta tkanina do zadania nr 3 o zawartości 35% bawełny i 185 gr/m2 +-10%.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w opisie zamówienia dla zadania nr 3 wkradł się błąd, a zatem Zamawiający niniejszym pismem 
zmienia wymagania dotyczące tkaniny w następujący sposób:
Było: „z tkaniny bawełniano-poliestrowej o max. zawartości bawełny 48%"
Jest: „z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 45-55% bawełny, 45-55% poliestru"
W załączeniu do niniejszego pisma znajduje się aktualny załącznik nr 2.3 do SWZ.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiedź na pytania nr 2 z dnia 30.05.2022r w następujący sposób:
Pytanie nr 2 dot. zadania nr 3
Dotyczy zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odzieży medycznej roboczej z tkaniny bawełniano-poliestrowej
0 max. zawartości bawełny 50%? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonanie odzieży określonej w zadaniu nr 3 z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 45-55% 
bawełny, 45-55% poliestru.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia termin składania

1 otwarcia ofert z dnia 06.06.2022r. na dzień 07.06.2022r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez 

zmian. Tym samym zmianie ulega termin związania oferta z dnia 05.07.2022r. na dzień 06.07.2022r.

Załączniki:
- aktualny załącznik nr 2.3 do SWZ -  Specyfikacja asortymentowo -  cenowa dla zadania nr 3
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