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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 2
Czy zamawiający zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne.
Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania dotyczące równoważności w rozdziale IV SWZ.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga certyfikatu jednostki notyfikowanej dla obuwia.
Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagane przedmiotowe środki dowodowe w rozdziale VII SWZ.

Pytanie nr 3 dot. zadania nr 2
W naszej ofercie posiadamy obuwie zgodne z zawartym opisem niemieckiego producenta z tak zwaną rozmiarówką łamaną 
to znaczy np.
35-36 występuje jako jeden rozmiar,
37-38-jako następny 
39-40 jako następny,
41-42 jako następny i tak dalej, czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 4 dot. zadania nr 2
Czy zamawiający zechce poinformować oferentów w jaki sposób będzie mierzył, jakich j narzędzi użyje , np. :
„prześwit w śródstopiu obuwia" , bo naszym zdaniem w opisywane obuwiu wynosi on różnie w zależności od rozmiaru i 
użytych narzędzi od 10 do 15 mm.
Lub: cytuje opis „ wysokość wsparcia podwyższonemu oparciu pięty o wysokości nie mniejszej niż 30mm mierzonej od 
wewnętrznej strony buta" czy to należy rozumieć jako wysokość obuwia w miejscu pięty, liczoną od bieżnika podeszwy do 
końca wysokości obuwia w pięcie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ii wysokość prześwitu w śródstopiu obuwia nie jest zależna od rozmiaru obuwia oraz, że zgodnie 
z opisem, wysokość wsparcia mierzona jest od wewnętrznej strony buta tj. od pięty do końca wysokości obuwia.

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga obuwia z zamknięta pietą, typu półbut.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obuwia zgodnego z opisem zawartym w specyfikacji asortymentowo -  cenowej, załączniku nr 2.2 do SWZ.
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Pytanie nr 6 dot. zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga obuwia typu klapek z otwartą piętą.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obuwia zgodnego z opisem zawartym w specyfikacji asortymentowo -  cenowej, załączniku nr 2.2 do SWZ. 

Pytanie nr 7 dot. zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga pełnego profilu ortopedycznego w oferowanym obuwiu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obuwia zgodnego z opisem zawartym w specyfikacji asortymentowo -  cenowej, załączniku nr 2.2 do SWZ. 

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 1
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 określił wymagane przedmiotowe środki dowodowe w rozdziale VII SWZ.

Pytanie nr 9 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 określił wymagane przedmiotowe środki dowodowe w rozdziale VII SWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający oczekuje marynarki męskiej z pozycji 3. zapinanej na napy?
Odpowiedź:
W pozycji 3 zadania nr 3 Zamawiający wymaga bluzy wkładanej przez głowę.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści bluzę damską z pozycji 4. wkładaną przez głowę, z dekoltem w serek na zakładkę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza bluzę damską z pozycji 4. wkładaną przez głowę, z dekoltem w serek na zakładkę 

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści spodnie damskie z pozycji 4. z kieszeniami bocznymi wpuszczanymi?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza spodnie damskie z pozycji 4. z kieszeniami bocznymi wpuszczanymi.

Zamawiający informuje, iź zmienia wymagania dotyczące wzornika materiałów w zakresie zadania nr 3.
W rozdziale VII ust. 2 SWZ było:

W zakresie zadania nr 3 -  Ubrania medyczne robocze:

-  Certyfikat CE lub deklaracja zgodności,
-  karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu)
-  dokument określający technologię prania
-  Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby,
-  tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży -  odpowiednio dla pozycji asortymentowej
-  w zakresie pozycji nr 4: wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 10 kolorów w 

tym niebieski, zielony, morelowy, bordo, lawendowy itp.
-  w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w 

ilości 1 sztuki dla pozycji nr 1-2 specyfikacji asortymentowo -  cenowej oraz 1 kompletu dla pozycji nr 3-5 
specyfikacji asortymentowo -  cenowej.



W rozdziale VII ust. 2 SWZ jest:

W zakresie zadania nr 3 -  Ubrania medyczne robocze:

-  Certyfikat CE lub deklaracja zgodności,
-  karta parametrów użytkowych tkaniny (zawierająca w szczególności gramaturę produktu)
-  dokument określający technologię prania
-  Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaniny, z których wykonane będą zaoferowane wyroby,
-  tabela rozmiarów męskich i damskich oferowanej odzieży -  odpowiednio dla pozycji asortymentowej
-  w zakresie pozycji nr 3 i 4: wzornik materiałów o wymiarach min 20 x 20 cm, zawierający co najmniej 10 

kolorów w tym biały, niebieski, zielony, morelowy, bordo, lawendowy itp.
-  w celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne próbki w 

ilości 1 sztuki dla pozycji nr 1-2 specyfikacji asortymentowo -  cenowej oraz 1 kompletu dla pozycji nr 3-5 
specyfikacji asortymentowo -  cenowej.

Ponadto, w zakresie złożenia wzorników materiałów (dotyczy zadania nr 1 i 3) Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 
pkt 4) ustawy Pzp odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Wzorniki należy złożyć w terminie 
składania ofert w siedzibie Zamawiającego na niżej podany adres w opakowaniu oznakowanym w następujący sposób:

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
-  PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

ODDZIAŁ W GLIWICACH
UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE 

- K A N C E L A R I A —
BUDYNEK GŁÓWNY DYREKCJI -  PARTER, POKÓJ NR 134

DOT. POSTĘPOWANIA NA SUKCESYWNE DOSTAWY 
ODZIEŻY I OBUWIA MEDYCZNEGO DLA KLINIK I ZAKŁADÓW ORAZ FATUCHÓW 

JEDNORAZOWYCH DLA DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIACJI
numer referencyjny nadany sprawie: DO/DZ-TPbn-381-2-32/22

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

ds. F i Zarządzania
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