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Gliwice, dnia 30.05.2022 r.

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 6
Składam prośbę o dopuszczenie do postępowania Ręczników w rozmiarze 50x90. Podany rozmiar jest częściej spotykany na 
rynku. Umożliwi to większej liczbie wykonawców udział w postępowaniu, a Państwu uzyskać atrakcyjniejsze oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozmiar 50x90 cm.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 3
Dotyczy zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odzieży medycznej roboczej z tkaniny bawełniano-poliestrowej o 
max. zawartości bawełny 50%? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3
Wymagane są próbki tkanin 20cm x 20cm ? Czy możemy dostarczyć profesjonalny próbnik kolorów od producenta. Próbnik 
zawiera jedną dużą próbkę tkaniny o wielkości 13cm x lOcm oraz ok.20 małych próbek różnych kolorów o wym. 5cm, x 2,5cm 
każdy kolor.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbnika o podanych wymiarach -  dotyczy zadania nr 1 oraz zadania nr 3 pozycja 4. 

Pytanie nr 4
W poz. 4 - w dostarczanych wzorach, bluza w serek ma być wkładana przez głowę czy rozpinana ?
Odpowiedź:
W zakresie zadania nr 3 pozycja 4 Zamawiający wymaga bluzy wkładanej przez głowę.

Pytanie nr 5
W poz. 4 - dostawca ma przedstawić bluzę + spodnie oraz bluzę + spódnicę czy tylko jedną pozycję ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga 1 kompletu całego asortymentu określonego w zadaniu nr 3 pozycja 4 tj. 1 komplet bluza + spodnie oraz 1 
komplet bluza + spódnica.
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Pytanie nr 6
Czy może być dopuszczona tkanina o składzie 65% Poliester 35% Bawełna o gramaturze 185 gr.m2 +-10%
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza opisanej tkaniny.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści tkaninę o składzie 54,6% bawełna, 1,4% nitka węglowa, 44% poliester zgodną z Normą PN EN 
13795:2011 pod względem pylenia, czystości cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych.
Obecność bawełny w żądanym przez Zamawiającego w SWZ składzie tkaniny (bez względu na jej procentowy udział) wyklucza 
bowiem jej odporność na przenikanie cieczy oraz przenikanie drobnoustrojów.
Pragniemy nadmienić, że byliśmy dostawcą do Państwa Instytutu ubrań chirurgicznych z omawianej tkaniny. Jakość 
dostarczonych wyrobów była akceptowana i potwierdzona poprzez otrzymane pozytywne referencje.
Odpowiedź:
W zakresie zadania nr 1 -  Ubrania operacyjne Zamawiający dopuszcza opisaną tkaninę.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści ubrania i sukienki operacyjne wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 48% 
+/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-3%, w pełni zgodne z normą PN-EN 13795?
Proponowane ubrania są bardzo komfortowe oraz cieszą się dobrą opinią Użytkowników.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 1
Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty parametrów użytkowych tkaniny, zawierającej w szczególności jej gramaturę. 
Na Rynku powszechne są obecnie niestety praktyki firm, które deklarują składy tkanin w zależności od wymogów 
Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko potwierdzenie parametrów przez niezależne laboratoria badawcze może 
dać Zamawiającemu pewność co do zaoferowanych parametrów.
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportów z badań wykonanych przez niezależne jednostki badawcze 
potwierdzających gramaturę oraz skład chemiczny tkanin, z których wykonane są zaoferowane komplety i sukienki operacyjne? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty raportów z badań wykonanych przez niezależne jednostki badawcze 
potwierdzających gramaturę oraz skład chemiczny tkanin, z których wykonane są zaoferowane komplety i sukienki operacyjne.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanego raportu laboratorium z badań tkaniny, z której wykonane są 
ubrania i sukienki operacyjne na zgodność z normą PN-EN 13795 wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez 
Laboratorium Badawcze akredytacji na wykonywanie badań pełnego zakresu parametrów w/w Normy?
Tylko dzięki akredytowanym badaniom potwierdzającym wymóg Zamawiającego oraz akredytacji laboratorium badawczego 
Zamawiający może ocenić wiarygodność zaoferowanych przez Zamawiającego parametrów wynikających z normy PN-EN 13795. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga opisanych dokumentów.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający doda zapis do projektu umowy mówiący o tym, że Zamawiający ma prawo zweryfikować zgodność 
dostarczonej odzieży poprzez zwrócenie się do niezależnego Laboratorium Badawczego w celu zbadania jej składu oraz 
gramatury, a w razie otrzymania wyników badań niezgodnych z wymogami SWZ kosztami badań obciąży Wykonawcę? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i w załączniku nr 4 do SWZ w §4 dodaje ust. 14 o następującym brzmieniu:
„Zamawiający ma prawo zweryfikować zgodność dostarczonego asortymentu poprzez zwrócenie się do niezależnego 
Laboratorium Badawczego w celu zbadania jego składu oraz gramatury, a w razie otrzymania wyników badań niezgodnych 
z wymogami SWZ kosztami badań obciąży Wykonawcę."



Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści kroje odzieży jak niżej:
- długość marynarki męskiej, bluzy damskiej oraz bluzy roboczej wkładanej przez głowę do bioder;
- długość rękawa w bluzie roboczej wkładanej przez głowę przed łokieć,
- długość spodni roboczych regularna, do kostki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza długości marynarki męskiej, bluzy damskiej oraz bluzy roboczej wkładanej przez głowę do bioder. 
Zamawiający dopuszcza długość rękawa w bluzie roboczej wkładanej przez głowę przed łokieć oraz długość spodni roboczych 
regularną, do kostki.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści 10 kolorów, jak następuje: biały, zielony, niebieski, czerwony, szary, grafitowy, granatowy, bordowy, 
morski, fuksja?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wskazane kolory.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści kurczliwość tkanin kolorowych do 3%?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kurczliwość tkanin kolorowych do 3%.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści metki bez składu surowcowego tkaniny?
Nazwa handlowa asortymentu definiuje zastosowanie tkanin. Pozostałe elementy zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza metki bez składu surowcowego tkaniny.

Pytanie nr 16 dotyczy SWZ
Zamawiający w projekcie Umowy wymaga dostarczania towaru na podstawie zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania zamówienia. Tak krótki czas na przygotowanie zamówienia jest mało realny, ponieważ każdorazowo Zamawiający 
będzie specyfikował różne ilości asortymentu, w różnych rozmiarach oraz kolorach.
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówień jak niżej:
- do co najmniej 12 dni roboczych dla Zadania nr 1,
- do co najmniej 21 dni roboczych dla Zadania nr 3.
Odpowiedź:
W zakresie zadań nr 1 i 3 Zamawiający wydłuża termin dostaw sukcesywnych do 14 dni kalendarzowych. Odpowiednia zmiana 
zostanie wprowadzona w umowie zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana w zakresie zadań nr 1 i 3.

Pytanie nr 17 dotyczy SWZ
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert tak, aby Wykonawca miał co najmniej 4 dni robocze od dnia udzielenia 
odpowiedzi na przygotowanie próbek.
Wykonawcy nie mogą przygotować próbek, zanim nie poznają odpowiedzi na pytania złożone do SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.06.2022r.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści tkaninę do uszycia odzieży, w której wykurcz wynosi odpowiednio 
dla osnowy: -1,0 +/- 0,5% 
dla wątku: -0,5 +/- 0,5 %
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kurczliwość tkanin do 3%.



Pytanie nr 19 dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 9 wzoru umowy opisana sytuacja wyłączała możliwość naliczania kar umownych? 
Dostawa asortymentu podlegającego opóźnieniu zostanie dokonana na zasadach wykonawstwa zastępczego opisanego we 
wzorze umowy, stąd niezasadne jest dalsze naliczanie kar umownych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 dotyczy SWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wysokości kar umownych:
§6
KARY UMOWNE
1. Strony przyjmują odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, naliczanych 
w następujący sposób:
1) w przypadku zwłoki w terminie dostawy zamawianego asortymentu w stosunku
do terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna
w wysokości 10 zł brutto za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki, a za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki po 0,1 % 
wynagrodzenia brutto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej,
2) w przypadku zwłoki w terminie dostawy brakującego asortymentu w przypadku wskazanym w § 5 ust. 6 umowy, Wykonawcy 
naliczona zostanie kara umowna w wysokości 10 zł brutto za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki, a za każdy następny rozpoczęty 
dzień zwłoki po 0,1 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej w terminie dostawy brakującego asortymentu,
3) w przypadku zwłoki w dostawie asortymentu wolnego od wad w miejsce uszkodzonego lub wadliwego w przypadku 
wskazanym w § 5 ust. 7 umowy, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna w wysokości 10 zł brutto za pierwszy rozpoczęty 
dzień zwłoki, a za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki po 0,1 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej w terminie dostawy 
asortymentu objętego reklamacją,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w razie 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

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

i otwarcia ofert z dnia 02.06.2022r. na dzień 06.06.2022r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez 

zmian. Tym samym zmianie ulega termin związania oferta z dnia 01.07.2022r. na dzień 05.07.2022r.
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