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.

Pytanie 2.
Pytanie dotyczące opisu środków objętych przedmiotem zamówienia pkt. 2 – przyłbica ochronna.
Zgodność z normą ISO 3795 – wskazana norma dotyczy określenia palności materiałów stosowanych
wewnątrz pojazdów. Czy zamiennie dopuszczą Państwo produkt spełniający normę ISO4589-2 –
oznaczenie zapalności tworzyw sztucznych metodą wskaźnika tlenowego?
Odpowiedź.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik 1 do zapytania ofertowego z dn.
29.05.2020 r. przyłbica ochrona winna jest spełniać normę ISO 3795. Na rynku można znaleźć produkty,
spełniające właśnie tą normę, dlatego Zamawiający nie dopuszcza zamiennie produktu, spełniającego
normę ISO 4589-2.
Pytanie 3.
Czy zamawiający dopuści płyn dezynfekcji rąk, zawartość alkoholu minimum 70%, pojemność 500 ml?
Odpowiedź.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik 1 do zapytania ofertowego z dn.
29.05.2020 r. zawartość alkoholu w płynie do dezynfekcji rąk z atomizerem winna wynosić minimum
75%. Zamawiający nie dopuszcza pojemności opakowania innej niż 100 - 150 ml.
Pytanie 4.
Czy zamawiający zmieni zapis dotyczący wymagań przyłbicy ochronnej? Zapis zawarty w specyfikacji
dotyczy pianki kauczukowej.
Odpowiedź.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik 1 do zapytania ofertowego z dn.
29.05.2020 r. przyłbica ochrona winna jest spełniać normę ISO 3795. Na rynku można znaleźć produkty,
spełniające właśnie tą normę.
Pytanie 5.
Czy zamawiający dopuści żel antybakteryjny do rąk poj.100 ml, zawartość alkoholu minimum 70%.
Odpowiedź.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik 1 do zapytania ofertowego z dn.
29.05.2020 r. zawartość alkoholu w żelu do rąk o właściwościach antybakteryjnych winna wynosić
minimum 75%. Zamawiający nie dopuszcza pojemności opakowania innej niż 250 – 300 ml.

Pytanie 6.
Czy zamawiający zmieni termin składania ofert z dn. 10/06/2020 na 16/06/2020?
Odpowiedź.
Zgodnie z §6 pkt. 5 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” termin złożenia oferty upływa 10.06.2020 r. o godz. 16:00.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu składania ofert.
Pytanie 7.
Zamawiający wymaga, aby przyłbica spełniała normę ISO 3795. Norma ta dot. elementu konstrukcji –
pianki kauczukowej. Proszę o weryfikację, z uwagi na brak na runku wyrobu gotowego posiadającego
normę ISO 3795.
Odpowiedź.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik 1 do zapytania ofertowego z dn.
29.05.2020 r. przyłbica ochrona winna jest spełniać normę ISO 3795. Na rynku można znaleźć produkty,
spełniające taką normę. W związku z tym opis OPZ nie ulega zmianie.
Pytanie 8.
Przyłbica jako produkt nie posiada PN EN ISO 3795. Tą normą certyfikowany jest tylko element
przyłbicy czyli pianka kauczukowa.
Odpowiedź.
Prosimy zwrócić uwagę, iż w szczegółowym OPZ Zamawiający nie narzucił Oferentom, który
element produktu z pozycji przyłbica ochronna powinien spełniać wskazaną normę ISO. Oferent
powinien wskazać dokument potwierdzający spełnienie tej normy zgodnie z formularzem ofertowo –
cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Informacja przedstawiona w tym
formularzu wraz z dokumentami, które będą potwierdzać spełnianie normy będzie podlegała
weryfikacji i ocenie Komisji przeprowadzającej postępowanie.
Pytanie 9.
Czy po dokonaniu wyboru Dostawcy, będzie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających,
iż Oferent zaproponował przyłbice spełniającą normę wymaganą przez Państwo
Odpowiedź.
Jeśli chodzi o kwestię udostępnienia ofert w niniejszym postępowaniu, procedura jawności
postępowania i udostępniania dokumentów została opisana w §7 pkt. 7 - 13 zapytania ofertowego.

