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Dotyczy post ępowania na: 

DOSTAWY OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO I OPERACYJNEGO DLA PERSONELU 
MEDYCZNEGO 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza 

równowartości kwoty 30 000 euro. 
 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1:  „Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz 2 obuwie profilaktyczne męskie z dwoma paskami 
i z paskiem na piętę Obuwie męskie zamawiane przez placówki służby zdrowia są z dwoma 
paskami.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, pod wa-
runkiem zachowania wszystkich pozostałych wymaga ń zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania 
takiego rozwi ązania nale ży nanie ść zmianę (korekta słowa: „ trzema” na „ dwoma”) w kolumnie 
„ Asortyment” formularza cenowego nr 1.1 w pozycji 2.  

 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne bez wkładki, podlegające praniu z dezynfekcją 

w temperaturze 85°C, nie podlegające sterylizacji?” 
Odpowied ź 2: Obuwie powinno nadawa ć się  zarówno do mycia, jak i dezynfekcji (chemicznej i  np. 
termicznej w temperaturze 85 oC – jak podano w pytaniu) – natomiast zamawiaj ący rezygnuje 
z wymagania, by obuwie nadawało si ę do sterylizacji. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży nanie ść stosown ą zmianę w kolumnie „ Asortyment” formularza cenowego 
nr 1.1 w pakiecie nr 2.  
   
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowania, wymaga aby buty 

operacyjne posiadały płaską podeszwę bez wyodrębnionego obcasa, gdzie dopuszczalny 
prześwit w części śródstopia jest nie wyższy niż 10 mm mierzony od podeszwy 
do płaszczyzny oraz podwyższoną część tylną, zapewniającą oparcie pięty o wysokości nie 
mniejszej niż 30mm mierzoną od wewnętrznej strony buta?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie takiego rozwi ązania, ale nie stawia takiego 
wymagania. 
 

Zamawiaj ący informuje, i ż wykonawcy, którzy zło żyli ju ż oferty nie uwzgl ędniaj ące niniejszego 
wyjaśnienia-modyfikacji mog ą złożyć kolejna ofert ę z informacj ą, że stanowi ona zmian ę do oferty 
wcześniej zło żonej , tak by jednoznacznie wynikało ze zło żonych dokumentów, jaka jest ostateczna 
wiążąca oferta wykonawcy.  

 
 

     
   


