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Katowice, dnia 06.07.2017r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ssuukkcceessyywwnnąą   ddoossttaawwęę     ooddzziieeżżyy  wwaarrsszzttaattoowweejj  oorraazz  

oobbuuwwiiaa  nnaa  ssaallee  ooppeerraaccyyjjnnee  ––  AA..                

 Nr sprawy:  ZP – 17 – 064 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 
Pytanie 1) Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z Certyfikatem 
Jednostki Notyfikowanej, sprawdzone w wielu przetargach, wyprofilowane ortopedycznie bez wkładki 
masującej? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. Wyjmowana, perforowana wkładka stanowi dodatkową wentylację 
obuwia. 

Dotyczy Pakietu Nr 1 

Pytanie 2) Czy Zamawiający zechce określić zamawiane kolory koszuli flanelowej pozycji nr 1? 
Odp. Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do kolorystyki koszul flanelowych. . 

Pytanie 3). Czy trzewiki w pozycji 7 powinny posiadać metalowy podnosek? Odp. Zamawiający nie wymaga 
metalowych podnosków. Metalowe podnoski są parametrem dodatkowo ocenianym w kryterium 
„JAKOŚĆ”, za które Zamawiający przydzieli Wykonawcy punkty. 

Pytanie 4) Proszę o podanie kolorów zamawianej odzieży według próbnika kolorów. Odp. Zamawiający nie 
jest w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, bowiem Wykonawca nie wskazał jakim próbnikiem 
Zamawiający ma się posiłkować przy udzieleniu odpowiedzi.  

Pytanie 5) Proszę dokładnie sprecyzować co Zamawiający rozumie przez zapis do pozycji nr 7 „Cholewka 
wykonana ze skór licowych z wstawką z oddychającego materiału”. Jaki to ma być materiał? Odp. „Wstawka 
z oddychającego materiału” – pod tym pojęciem Zamawiający wymaga wstawki z tkaniny o bardzo 
dobrych właściwościach higienicznych, zapewniającej cyrkulację powietrza oraz wodoszczelność przy 
jednoczesnym odprowadzaniu potu na zewnątrz. 

 

 
        

  

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                                             Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                           mgr Ewa Mołek 
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