
ZP-FO-001/2017 Katowice, 2017-05-11

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Numer sprawy: ZP-FO-001/2017. 
Nazwa zadania: Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej

W  odpowiedzi  na  skierowane  do  zamawiającego  zapytania  dotyczące  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:

Odpowiedzi 2 - do zapytania do zamówienia ZP-FO001/2017

Pytanie nr 1.

Dotyczy: dostawy odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla zadania nr 2 – dostawa kominiarek
strażackich

Szanowni Państwo,

      W związku z ogłoszonym 28 kwietnia 2017 roku przetargu nieograniczonego na dostawę
odzieży  ochronnej  i  zabezpieczającej  dla  zadania  nr  2  –  dostawa  kominiarek  strażackich,
zwracamy się do Państwa z zapytaniem odnośnie opisu wymagań technicznych dla kominiarek.
Czy Zamawiająca dopuszcza złożenie oferty na kominiarki wykonane z dzianiny – Kermel 48,5
%, Viskoza 48,5 %, Beltron 3% w kolorze ciemnogranatowym? Nadmieniamy,  iż   kolor  jest
zgodny z wymogami techniczno - użytkowymi pkt. 1.8. ,,Kominiarki” określonymi szczegółowo w
załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007
r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania  (Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  143 poz.1002 ze zmianami)  zmienionego  rozporządzenia
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  27  kwietnia  2010  r.  zmieniające
Rozporządzenie  w  sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych  wyrobów do  użytkowania  (DZ.  U.  z  2010  r.  Nr  85.  Poz.  553  z  późn.  zm.).  Ponadto,
kominiarki spełniają wymagania normy PN-EN 13911, potwierdzone certyfikatem oceny typu WE
oraz posiadają aktualne  świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  dopuszcza  złożenia  oferty  na  kominiarki  wykonane  w  kolorze
ciemnogranatowym. Obowiązują wymagania zawarte w SIWZ do zamówienia.

Pytanie nr 2.

Dotyczy: dostawy odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla zadania nr 3 – dostawa rękawic
specjalnych 

Szanowni Państwo,
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      W związku z ogłoszonym 28 kwietnia 2017 roku przetargu nieograniczonego na dostawę
odzieży  ochronnej  i  zabezpieczającej  dla  zadania  nr  3  –  dostawa  rękawic  specjalnych,
zwracamy się do Państwa z zapytaniem odnośnie opisu wymagań technicznych dla rękawic
specjalnych.  Czy  Zamawiająca  dopuszcza  złożenie  oferty  na  rękawice  wykonane  z  skóry
wołowej licowej, posiadających zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk wg EN 420 na
poziomie 4? Nadmieniamy,  iż skóra wołowa licowa jest  bardzo miękka,  elastyczna oraz nie
sprawia trudności przy pracach manualnych oraz przy chwytaniu różnych sprzętów. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na rękawice wykonane ze skóry wołowej licowej,
posiadających zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk wg EN 420 na poziomie 4.
Obowiązują wymagania zawarte w SIWZ do zamówienia.

Pytanie nr 3.

Dotyczy: dostawy odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla zadania nr 4 – dostawa rękawic
specjalnych 

Szanowni Państwo,

      W związku z ogłoszonym 28 kwietnia 2017 roku przetargu nieograniczonego na dostawę
odzieży  ochronnej  i  zabezpieczającej  dla  zadania  nr  4  –  dostawa  rękawic  specjalnych,
zwracamy się do Państwa z zapytaniem odnośnie opisu wymagań technicznych dla rękawic
specjalnych.  Czy  Zamawiająca  dopuszcza  złożenie  oferty  na  rękawice  wykonane  ze  skóry
wołowej  licowej  z  długim  mankietem,  posiadających  zręczność  i  zdolność  manipulowania
palcami  rąk  wg  EN 420 na poziomie  4? Nadmieniamy,  iż  skóra  wołowa  licowa  jest  bardzo
miękka, elastyczna oraz nie sprawia trudności przy pracach manualnych oraz przy chwytaniu
różnych sprzętów. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na rękawice wykonane ze skóry wołowej licowej
z długim mankietem. Obowiązują wymagania zawarte w SIWZ do zamówienia.

Zamawiający  informuje,  że  pytania  oraz  odpowiedzi  na  nie  stają  się  integralną  częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W  związku  z  faktem,  że  udzielona  odpowiedź  nie  powoduje  modyfikacji  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

____________________________________
Jerzy Wójcik

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
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