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Warszawa, 21.10.2022 r.  

 
 
dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.38/2022 
 
 

 
1 ZMIANA 1 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 
Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: Dostawa 
obuwia medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 
Państwowy Instytut Badawczy, zamieszczonym w dniu 17 października 2022 r. na stronie internetowej 
www.ikard.pl, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. Zamawiający informuje, iż treść 
pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od Wykonawców 

 
 

Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na pozycje lub ewentualnie wydzieli do osobnego zadania 
następującą pozycję: 4 – Obuwie operacyjne? Umożliwienie składania ofert na pozycje lub podział na 
zadania pozwoli Zamawiającemu otrzymać większą liczbę konkurencyjnych ofert. 
  Odpowiedź nr 1  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji nr 4 do oddzielnej części. Zamawiający 
dokonując szacowania wartości zamówienia opierał się na wycenie przygotowanej przez firmy, które mogą 
zrealizować dastawy całościowo w określonej perspektywie czasowej. Zamawiający chce realizacji całości 
zamówienia w przewidywanym 12 miesięcznym czasie ze względów organizacyjnych. Problemem byłoby 
skoordynowanie działania różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia,  
co docelowo mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podzielenie zamówienia  
może ograniczyć konkurencję, np. wówczas, gdy funkcjonujący na rynku Wykonawcy są zainteresowani 
realizacją jedynie większych kontraktów, a Zamawiający dzieli zamówienie na mniejsze pakiety,  
pośród których znajdują się takie, których realizacja nie jest dla Wykonawców opłacalna, a staje się 
opłacalna tylko wówczas, gdy stanowi niewydzielony element większego zamówienia. 
 

Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z otworami wentylacyjnymi po bokach w rozmiarach 35/36, 
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i fioletowym? 

Odpowiedź nr 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę numeracji obuwia operacyjnego. Zamawiający 
podtrzymuje wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia, w którym określił rozpiętość rozmiarów 
obuwia operacyjnego od rozmiaru 35 do rozmiaru 48. Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący kolorystyki 
obuwia, która będzie wybrana przez Zamawiającego w oparciu o oferty, które spełniają kryterium wyboru.  

 
 
 
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści dla obuwia operacyjnego Deklarację CE dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg 
Dyrektywy EEC 89/686 wystawioną przez producenta w miejsce Certyfikatu CE? 

Odpowiedź nr 3 
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Zamawiający dopuszcza obuwie operacyjne, które posiada Deklarację CE dla środków ochrony osobistej 
klasy 1 wg. Dyrektywy EEC 89/686. 

 
Pytanie nr 4 

Proponowane przez nas obuwie operacyjne określone, jako produkt 1 klasy zgodnie z Dyrektywą 
Europejską, jest zgodne z normami europejskimi. 
Czy Zamawiający dopuści dla obuwia operacyjnego normę TS EN ISO 20347:2012 w miejsce normy PN-EN 
ISO 20347:2022-09? 

Odpowiedź nr 4 
Zamawiający dopuszcza dla obuwia operacyjnego normę TS EN ISO 20347:2012 jako równoważną. 

 
  

 

 

 

 

………………………………………………………..……………. 

 (Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych) 
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