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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę  odzieży ochronnej dla personelu medycznego, odzieży wysokobarierowej CBO, 

obuwia dla personelu medycznego, odzieży ochronnej i roboczej dla personelu technicznego - 
n r  s p r a w y  Z P  2 0 / 2 0 1 2

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:  
W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia o przetargu, mamy zapytanie związane z informacją banku -  
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 
nie  mniejszej  niż  50%  ceny  ofe11y  brutto  -  mianowicie  czy  rzeczona  informacja  może  zostać 
dołączona jako załącznik do podpisania umowy a nie załącznik do oferty jako. że do oferty składamy 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Którego elementami są:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania:
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia:
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Odpowiedź nr 1:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe – zapisy specyfikacji istotnych 
warunków umowy pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 2:  
Dodatkowo w związku z ogłoszonym przetargiem. informujemy iż. jesteśmy zainteresowani
współpracą z Państwem, jednakże z uwagi na krótki termin złożenia oferty a znaczną ilość
dokumentów niezbędnych do jej sporządzenia (katalogi, opisy i zdjęcia) prosimy o
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.06.2012. Nasza oferta w proponowanym

terminie zostanie przyszykowana i dostarczona wedle złożonego zapytania.
Odpowiedź  nr  2: Zamawiający  informuje,  że  termin  składania  i  otwarcia  ofert  został 
przesunięty na dzień 21.06.2012 – vide pkt II pisma Nr DOP-ZP 168/2012 z dnia 15.06.2012 r.

Pytanie nr 3:  
Czy Zamawiający dopuści w grupie 1 certyfikowaną tkaninę o gramaturze 200 =/-5 g/m2. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź nr 3:   Zamawiający wymaga zaoferowania tkaniny o gramaturze nie mniejszej niż 
205 g/m2.
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Pytanie nr 4:  
Czy Zamawiający będzie wymagał w grupie 1 certyfikatu zgodności z PN-P 84525 : 1998 na tkaninę 
oraz gotowy wyrób?  Wymóg posiadania w/w certyfikatów pozwoli  Zamawiającemu na gwarancję  
użycia najlepszych materiałów i dodatków oraz starannego wykonania odzieży. Oświadczenie jakie 
wymaga  Zamawiający o zgodności  z Polską Normą może  napisać każdy wykonawca,  bez żadnej 
gwarancji,  iż  wyroby  gotowe  i  dodatki  są  zgodne  z  Polskimi  Normami,  natomiast  certyfikaty 
potwierdzające  zgodność  z  Polskimi  Normami  są  wydawane  przez  niezależną  jednostkę  oraz 
potwierdzone badaniami.
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający  podtrzymuje wymóg złożenia oświadczenia jw. Wykonawców, 
którzy  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik 
prowadzonego  postępowania  wyklucza  się  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt  3  ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

II.  Powyższe  wyjaśnienia  zostają  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania  i  stają  się 
wiążące.

III. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez 
zmian.
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