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    Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę 

odzieży wielokrotnego użytku dla personelu medycznego w ramach projektu „Razem powstrzymamy 

koronawirusa” nr wniosku  WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20  złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-

IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura 

społeczna i zdrowotna  dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia NR SPRAWY 19/20/ZP/PN. 

 
MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:                                               

 

 

Pytanie nr 1:  

Zamawiający wymaga aby dostawa przedmiotu zamówienia została zrealizowana do 25 września br. W 

związku z panującą na całym świecie epidemią istnieją bardzo duże trudności z dotrzymywaniem terminów 

dostaw oraz zatory związane z transportem surowców. Przewidywana jest również tak zwana druga fala 

epidemii, co może powodować dodatkowe, nieznane na dzień składania ofert utrudnienia związane z 

dostępem do tkanin. 

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 

25.11.2020 r., z możliwością częściowych sukcesywnych dostaw. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na tak długi termin z uwagi na używanie ubrań jako odzieży 

jednodniowej dla  personelu szpitala w czasie epidemii. 

Pytanie nr 2:  

Zamawiający wymaga realizacji dostaw częściowych do 3 dni roboczych. W obecnym czasie bardzo dużych 

opóźnień w dostawach surowców nierealne jest dochowywanie tak krótkich terminów dostaw. 

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga całościowej realizacji przedmiotu zamówienia w krótkim 

okresie, prosimy o odstąpienie od wymogu dostaw częściowych, zachowując przy tym wymóg realizacji całej 

umowy do wcześniej zaproponowanego terminu maksymalnie do 25.11.2020 r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu z uwagi na używanie ubrań jako odzieży 

jednodniowej dla  personelu szpitala w czasie epidemii. 
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Pytanie nr 3: 

 W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o wyspecyfikowanie 

zamówienia, tj. prosimy o podanie liczby kompletów ubrań w poszczególnych rozmiarach i kolorach. 

Specyfikacja zamówienia ułatwi Wykonawcom rzetelne i terminowe dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompletów ubrań według następującego poniżej podziału: 

Rozmiar S – 100 sztuk zielonych 

Rozmiar M – 200 sztuk fuksja/ białych 

Rozmiar L – 200 sztuk czerwonych/bordo 

Rozmiar XL – 200 sztuk turkusowych 

Rozmiar  2XL – 100 sztuk niebieskich 

Rozmiar 3XL – 100 sztuk niebieskich 

Rozmiar 4XL – 100 sztuk zielonych 

Pytanie  nr 4: 

Zamawiający złożył zapotrzebowanie na ubrania między innymi w kolorze białym. Kolor biały nie jest 

zwyczajowo stosowany przez producentów odzieży operacyjnej, dlatego nie jest też na Rynku dostępny. 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce ubrań białych ubrania w kolorze 

fuksja lub morski? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ubrania w kolorze fuksji 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie „SZPITAL MEGREZ SP. Z O.O. TYCHY” nadrukiem o wysokości liter 1 

cm, w kolorze czarnym? 

Wymagany przez Zamawiającego nadruk podraża znacząco cenę oferty oraz wydłuża terminy realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nadruk w wysokości 1 cm w kolorze czarnym. 

Pytanie  nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie na spodniach na wysokości uda w orientacji poziomej lub u dołu 

nogawki w orientacji poziomej? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza oznakowanie na wysokości uda w orientacji poziomej. 

Pytanie  nr 7: 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści Oświadczenia nr 6, ponieważ w swej treści dotyczy produktów 

leczniczych objętych ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, a które nie są przedmiotem 

niniejszego postępowania. 

Odpowiedź:  Zamawiający  zamieścił na stronie zmodyfikowane oświadczenie nr 6.  

 

 

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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