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Udzielania 
Zamówie ń 

Publicznych Odpowiedzi na pytania  

 

Znak: OR/ZP- 
21/1/2012 

z dnia 10 stycznia 2013 r. 

Informuję, iŜ w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków 

BHP wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przedstawiam poniŜej: 

Pytanie 1 

Czy wraz z ofertą naleŜy dostarczyć wzory do kaŜdej pozycji przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wzorów przedmiotów zamówienia. 

Pytanie 2 

W ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o dostarczeniu wykazu narzędzi tj. rozdz. III.4.1 

podpunkt 2 oraz opisu urządzeń technicznych i zaświadczeń podmiotu rozdz. III.5 podpunkt 

1,2,3. Natomiast w treści specyfikacji nie ma mowy o tych dokumentach. Prosimy 

o uściślenie. 

Odpowiedź: 

W wypadku przedmiotowego zamówienia wykazem narzędzi, o którym mowa w ogłoszeniu 

jest wykaz punktów krawieckich potwierdzający spełnienie warunków wskazanych w punkcie 

11 ppkt 3 SIWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.  

Obowiązujący wzór ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych uniemoŜliwia dokładny 

opis wymaganego dokumentu a umoŜliwia jedynie wskazanie jego typu, stąd rozbieŜność 

między ogłoszeniem a treścią SIWZ. 



 

Pytanie 3 

Czy łączna wartość minimum 300.000 dotyczy pojedynczej dostawy, czy minimum 3 dostaw 

dokonanych w przeciągu 3 lat? 

Odpowiedź: 

Wartość 300.000 zł. netto dotyczy łącznej wartości minimum 3 dostaw dokonanych 

w przeciągu 3 lat. 

Pytanie 4 

Czy wraz  z ofertą naleŜy dostarczyć wzory do kaŜdej pozycji przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dostarczania wzorów.  

 

Pytanie 5 

Dotyczy poz. 2 fartuch męski drelichowy, oraz 8,9,10,11,12,14. Prosimy o podanie 

procentowego składu bawełny do poliestru. Podając kolorystykę przywołujecie Państwo 

paletę Ral, prosimy o podanie konkretnych numerów kolorów do tej palety. 

 

Odpowiedź: 

Parametry dot. składu bawełny do poliestru  - nie wprowadza się zmian.  

Ral zielony 6029 i Ral pomarańczowy 2008. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy pozycji 2,4,5,8,9,10,11,12. W opisie przedmiotu zamówienia przytaczacie Państwo 

normę PN-P-84531/A1:1997, jest to norma wycofana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający usuwa zapis nie obowiązującej normy.  

 



Pytanie 7 

Dotyczy pozycji 8. Prosimy o uściślenie jakiego rodzaju ma być zastosowana taśma 

odblaskowa.  

Odpowiedź: 

Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy pozycji 8,11. W związku z tym, iŜ ubranie robocze przedstawione w specyfikacji 

zamówienia nie jest ubraniem ostrzegawczym, prosimy o wykreślenie wymogu normy PN-

EN 471. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wykreśla obowiązującej normy. Dotyczy ona tylko elementów 

odblaskowych.  

Pytanie 9 

Dotyczy pozycji 8,9,10,11,12. Jakiej wielkości ma być napis MPO na odzieŜy? 

Odpowiedź: 

Wys. 8 cm 

Szer. 26 cm  

Cały napis 

 

Pytanie 10 

Dotyczy pozycji 1-rękawice. Prosimy o uściślenie opisu rękawic bawełnianych pokrytych 

gumą z uwagi na fakt, iŜ na rynku pod tą nazwą występuje szeroka gama tych rękawic. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian do zapisu. 

 

Pytanie 11 

pozycja 2. rękawice kwasoodporne  - Norma PN-P-84688:1998 została wycofana bez 

zastąpienia. 

Proszę określić jaką normę mają spełniać rękawice. 

Odpowiedź: 

Normę zastępuje się normą PN-EN 374 (seria 1,2,3); PN EN 388 

 

Pytanie 12 

rękawice określone w poz. 4. nie występuję w klasie 4 2 2 2  

Odpowiedź: 

Wprowadza się zmianę – parametry nie niŜsze niŜ 4 211. 

Pytanie 13 

Proszę o informację, czy wyraŜacie Państwo zgodę na umieszczenie na odzieŜy napisu MPO 

inną metodą niŜ sitodruk, np. flex? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany metody. 



 

Pytanie 14 

Ubrania robocze – poz. 8,11 – proszę o informację, czy Zamawiający wymaga deklaracji 

zgodności z normą EN 471:2005 (2 klasa) na wyrób gotowy, czy wystarczy deklaracja 

zgodności z normą PN-EN 471 na taśmy odblaskowe? 

Odpowiedź: 

W pozycji 8 i 11 norma PN-EN 471 dotyczy tylko elementów odblaskowych. 

 

Pytanie 15 

Pozycja 1. Czy półbuty mają być wykonane ze skóry licowej czy nubukowej? 

Odpowiedź: 

Półbuty mają być wykonane ze skóry licowej. 

 

Pytanie 16 

W jakim kolorze mają być buty profilaktyczno – zdrowotne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa koloru.  

Pytanie 17 

Poz. 3 poz. 6 obuwie bezpieczne-trzewiki. Trzewiki mają spełniać wymagania norm w klasie 

S3 tymczasem mogą być kategorii I, prosimy o zweryfikowanie zapisu. 

Odpowiedź: 

Poz. 3 i 6 powinny spełniać normę w klasie S3. Zamawiający wykreśla wymaganie dotyczące 

kategorii I.  

 



Pytanie 18 

Czy obuwie ma być sznurowane, czy wysokie wsuwane. 

Odpowiedź: 

Obuwie powinno być wsuwane. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy rękawic Poz. 7. Czy pod pojęciem rękawic tkaninowo – ocieplanych rozumiecie 

Państwo rękawice wykonane w całości z tkaniny z wewnętrznym ociepleniem, poniewaŜ 

przytoczona norma PN-EN 511 sugeruje rękawice wzmacniane lub oblewane? Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z normy PN-EN 511. 

 

Pytanie 20 

Zapytanie dotyczy deklaracji zgodności  CE na poszczególny asortyment, czy winny być 

dołączone do przetargu na środki BHP, a takŜe wzory asortymentu. 

Odpowiedź: 

Deklaracje zgodności CE na poszczególny asortyment powinny być dołączone do przetargu. 

Zamawiający nie wymaga wzoru asortymentu. 

 

Pytanie 21 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia – Rękawice w poz. 6 i 7 wskazuje wymóg 

normy PN-EN 511:2006, która została zastąpiona normą PN-EN 511:2009, róŜniącą się 

wymogami od normy poprzedzającej. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wskazanej 

normy? 



Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z norm: PN-EN 511:2006 i PN-EN 511:2009.  

 

Pytanie 22 

Pozycja nr 4 - czy rękawice na pewno mają posiadać parametry nie niŜsze niŜ 4222, lub (jeśli 

parametry się zgadzają) czy musza być powlekane na całej długości – a nie z odsłonięciem 

części grzbietowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający szczegółowo określił wymagania dotyczące asortymentu. 

 

Pytanie 23 

Pozycja nr 7 – Czy rękawice mogą być dzianinowe? Czy powinny być powlekane? 

Odpowiedź: 

Rękawice powinny być powlekane w części wewnętrznej (dłonicowej). Zamawiający 

dopuszcza rękawice dzianinowe powlekane j.w. 

 

Informuje jednocześnie, iŜ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert 

w przedmiotowym postępowaniu. 

Nowy termin składania ofert upływa 16 stycznia 2013 roku o godzinie 12:00 

Otwarcie ofert nastąpi 16 stycznia 2013 roku o godzinie 12:15 

Bez zmian pozostaje miejsce składania i otwarcia ofert. 

 


