Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawy odzieży ochronnej,
Znak OO/ZP-03/07 – wyjaśnienia do treści siwz.
W odpowiedzi na Państwa pytania skierowane do Zamawiającego pismem
z dnia 6 lutego 2007 r. w imieniu Zamawiającego przesyłam Państwu wyjaśnienia do treści siwz.
Wymienione pozycje dotyczą zał. 1a do siwz.
Pyt 1.Poz.11 nakolanniki skórzane spawalnicze. W opisie występują również nagolenniki. Czy ich brak w
wykazie cen oznacza, że nie są one przedmiotem zamówienia?
Odp.: Zamówienie dotyczy tylko tych pozycji, które są ujęte
w wykazie, który stanowi zał. Nr 1a. Proszę w kalkulacji ceny oferty uwzględnić tylko nakolanniki.
Pyt 2. Poz.12ubranie p/deszczowe żółte.
Opis odzieży przeciwdeszczowej w załączniku nr 5 mówi o ubraniach i kurtkach, natomiast
w wykazie cen jednostkowych figuruje jedynie ubranie. Czy wobec powyższego określenia „ubranie” i „kurtka”
należy traktować jako równoważne?
Odp.: W kalkulacji cen należy uwzględnić tylko ubranie. Spodnie i kurtkę należy traktować jako komplet.
Pyt 3. Poz.14 ubranie kwasoodporne.
Który opis z załącznika nr 5 dotyczy tego ubrania? Czy jest to pkt.2.1 czy pkt.9 i czy wyklucza się inne kolory
poza czarnym?
Odp.: Dopuszcza się inny kolor ubrań niż czarny. Opis ubrań wg pkt.9, który jest bardziej szczegółowy niż w
pkt.2.1. Należy zaoferować ubrania zgonie z opisem zawartym w pkt.9
Pyt 4. Poz.19 do 21 - buty gumowe i filcowo-gumowe
Czy wymagane jest 100% gumy, czy dopuszcza się obuwie z pcv?
Odp.:Zamawiający nie dopuszcza obuwia wykonanego z PCV.
Pyt 5. Poz.23 do 24 - rękawice robocze skórzano-tkaninowe Czy może być mankiet rękawicy w innym
kolorze? Jeśli nie to oznacza, że Zamawiający ogranicza pole manewru oferenta do jednego producenta i
dostawcy.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza innych rękawic. W ocenie Zamawiającego kolor produktu nie jest znakiem
towarowym ani marką produktu w związku z powyższym nie stanowi ograniczenia tak jak to Państwo
sugerujecie.
Pyt 6. Poz.27rękawice robocze pięciopalczaste bawełniane pokryte nitrylem (czerwone).
Czy zdecydowane zawężenie asortymentu do koloru czerwonego wyklucza pozostałe?
Czy charakter wykonywanej pracy, sposób użytkowania nie pozwala korzystać z rękawic
np. zielonych, niebieskich itd.?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie rękawic w innych kolorach niż czerwony.
Pyt 7. Poz.31maska spawalnicza na głowę.
Prosimy o doprecyzowanie opisu. Czy to maska zakładana na głowę czy podtrzymywana ręką?
Odp.: Zamawiającemu chodzi o maskę zakładaną na głowę.
Pyt 8. Poz.34maseczka jednorazowa dwuwarstwowa.
Prosimy o doprecyzowanie opisu np. maseczka z zaworkiem czy bez?
Odp.: Maseczka bez zaworka.
Pyt 9. Poz.35
maska przeciwpyłowa - osłona twarzy z pleksy.
Prosimy o doprecyzowanie opisu. Czy maska pełna z pochłaniaczem, czy tylko
przeciwodpryskowa ochronna twarzy?
Odp.: Zamawiający oczekuje dostawy maski bez pochłaniacza tylko jak przeciwodpryskową osłonę twarzy,
o dobrej przejrzystości, odpornej na wysoką temperaturę i zarysowania z ochroną UV.
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