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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę odzieży ochronnej,
fartuchów laboratoryjnych, obuwia profilaktycznego, obuwia roboczego , rękawic i innych do
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w
roku 2017. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy zamawiający zechce zmienić parametry przewidzianej na bawełniane fartuchy ochronne?
Medical 180g/m2 jest tkaniną przeznaczoną na pościel, w związku z czym nie spełnia norm
kurczliwości wymaganej dla odzieży .Z doświadczenia wiemy, że kurczy się nadmiernie i nie
sposób przewidzieć jaką kurczliwość będzie miała kolejna partia tej tkaniny i o ile powiększać
rozmiar odzieży.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowaną na tkaninę Eskulap ,bawełna
100%, przeznaczona na odzież medyczną o bardzo niskiej kurczliwości ( do 3 %) barwionej
trwałymi barwnikami kadziowymi w kolorach niebieskim i zielonym. Jest to tkanina bardzo
dobrej jakości ,zgodna z PN-P 84 525:1998 oraz z normą "Tekstylia w ochronie zdrowia" nr
ENV 14237. a także Oeko Texe-m Standard 100.,produkcji Andropolu.Tkanina ta nie jest
droższa od Medicala. a wytrzymuje ponad 100 prań w temp 95 stopni C.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie innej tkaniny niż opisana w
opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem , że jest ona równoważna z wymaganą przez
zamawiającego.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający może przełożyć termin składania ofert? Odpowiedź: zamawiający przekłada
termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.12.2016 , składanie do godz. 10:00, otwarcie ofert
o godz. 10:30.
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Pytanie nr 3
Prosimy o informację , czy cholewki z obuwia z : zadanie 2 pkt. 2 i 3 mają być pełne z przodu
czy z zakrytym przodem ?Jakie są ilościowe proporcje obuwia damskiego do męskiego
Odpowiedź: W zadaniu 2 pkt. 2 i 3 obuwie powinno występować w dwóch wariantach: z
zakrytym przodem (cholewka zamknięta) lub cholewka otwarta z paskami regulującymi
wysokość podbicia. Obuwia damskiego zamawiamy trzy razy więcej niż męskiego w stosunku
3:1.
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