
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

do zapytania ofertowego  na dostawę środków ochrony indywidualnej dla 539 uczestników w 

ramach projektu  „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich 

OSI woj. świętokrzyskiego”. 

 

Pytanie 1. 

Czy ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty możliwe jest 

wydzielenie z załącznika 1  poz. 3 i utworzenie z niej osobnego pakietu?  

 

Odpowiedź. 

  

Zgodnie z §5 pkt. 8 zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony indywidualnej dla 539 

uczestników w ramach projektu „Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów 

wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego”, oferty należy składać tylko w odniesieniu do całości 

zamówienia. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, wariantowych w 

zakresie poszczególnych części składających się na przedmiot zamówienia. 

 

W ocenie Zamawiającego, podział zamówienia na części nie byłby celowy z uwagi na nadmierne 

trudności oraz brak  możliwości właściwego skoordynowania działań wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia. Podział zamówienia mógłby skutkować poważną groźbą 

nieprawidłowej jego realizacji.  

 

Taka ocena była wynikiem uwzględnienia następujących okoliczności: 

1. Z przeprowadzonego w dniach 20.05.2020 – 25.05.2020 r. szacowania wartości przedmiotu 

zamówienia, wynika, że żaden z potencjalnych oferentów nie zgłosił uwag dotyczących braku 

możliwości realizacji zamówienia w całości.  

2. Dostęp do środków ochrony dla każdego z uczestników projektu winien być taki sam. Istotą 

realizowanego wsparcia jest to, alby każdy z uczestników otrzymał w jednym czasie pełen 

zestaw środków ochronnych.  Dopuszczenie możliwości realizacji zamówienia częściowego 

mogłoby spowodować, iż dostawa poszczególnych jego elementów zostałaby rozciągnięta w 

czasie. Tym samym, powstałaby realna groźba, iż niektórzy z uczestników otrzymaliby jedynie 

niektóre środki ochronne, pozostali zaś całość (czego skutkiem byłby nierówny i niepełny 

dostęp uczestników do środków ochrony).  

3. Z uwagi na trudną sytuację na rynku środków ochrony osobistej, dużą zmienność cen oraz 

niepewność w dostępie, zamówienie winno być zrealizowane w całości, by uniknąć 

ewentualnego braku dostępu wszystkich lub części środków oraz nadmiernej fluktuacji cen.  

4. Ze względu na specyfikę realizowanego projektu (środki ochrony przysługują uczestnikom 

projektu podczas pakietów pobytowych profilaktyczno– rehabilitacyjnych, które są realizowane 

zgodnie z określonym harmonogramem) konieczne jest zapewnienie dostawy środków ochrony 

jednorazowo, tak by każdy z uczestników otrzymał środki ochrony w możliwie najkrótszym 

terminie. Czas realizacji zamówienia w obecnej sytuacji epidemicznej ma ogromne znaczenie 

by zapewnić uczestnikom bezpieczną realizację form wsparcia oraz ich nieskrępowane 

wznowienie.  

 

 


