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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 17 / 13

Dotyczy:  Dostawa odzieży ochronnej, roboczej.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. poz. 1.1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania roboczego dla mechaników i personelu pomocniczego -
    bluzy i spodni wykonanego z tkaniny  o gramaturze 240 g/m2 , poliestrowo-bawełnianej z włóknem antystatycznym
    zgodnie z normą EN 1149-5 (Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania materiałowe i
    konstrukcyjne)?.   
2. Dot. poz. 1.1. Czy Zamawiający dopuści dwie naszywane kieszenie z klapką  zapinaną na napy lub rzepy kryte zamiast
    kieszeni wpuszczanych u dołu bluzy oraz na przodzie spodni?.   
3. Dot. poz. 1.1. Czy dopuszczalne jest by kieszenie na nogawkach spodni powyżej kolan posiadały klapkę zapinaną na napy
    lub rzepy zamiast guzika?.   
4. Dot. poz. 1.1. Zamawiający wymaga by spodnie posiadały wszyte szerokie gumy regulujące obwód. Czy dopuszczone
    będzie zaproponowanie spodni z regulacją obwodu pasa za pomocą gumy wszytej na całej szerokości tyłu spodni?.    
5.  Dot. poz. 1.2. i 1.3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszulek z krótkim rękawem i koszulek z długim rękawem
     dla mechaników i personelu pomocniczego z dzianiny bawełnianej 100 % o gramaturze 180 g/m2?.  
6. Dot. poz. 1.2. i 1.3. Ze względu na to, iż koszulki mają być wykonane z  dzianiny 100 % bawełna, czy Zamawiający
    dopuści by kurczliwość wyniosła do 6 %?.    
7. Dot. poz. 1.4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kurtki z odpinanymi rękawami i podpinką z polaru dla sprzątaczek z
    tkaniny o składzie 74 % poliester, 26 % poliuretan o gramaturze 210 g/m2?.     
8. Dot. poz. 1.4. Zamawiający opisał podpinkę polarową do kurtki zapinaną na suwak przykryty plisą. Ze względu na to, że
    polar ma stanowić podpinkę do kurtki prosimy o rezygnację z plisy kryjącej suwak, ponieważ przy zastosowaniu takiej
    konstrukcji (z plisą) dopięcie polaru do kurtki za pomocą zamka błyskawicznego nie będzie możliwe. Czy w nawiązaniu do
    powyższego dopuszczone będzie zaoferowanie kurtki z polarem stanowiącym podpinkę zapinanym na suwak bez plisy
    kryjącej?.                  
9. Dot. poz. 1.4. Czy dopuszczona będzie kurtka w kolorze granatowym?.  
10. Dot. poz. 1.5. Czy Zamawiający dopuszcza, by ubranie dla sprzątaczek było wykonane z materiału o składzie 35 %
      bawełna, 65 % poliester o gramaturze 165 +/- 5 g/m2?.  
11. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o min. 7 dni ze względu na czas niezbędny do rzetelnego
      przygotowania oferty przetargowej.  

Odpowiedzi:
ad 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania roboczego dla mechaników i personelu pomocniczego - bluzy i spodni
         wykonanego z tkaniny  o gramaturze 240 g/m2 , poliestrowo-bawełnianej z włóknem antystatycznym zgodnie z normą
         EN 1149-5. 
ad 2 Zamawiający dopuści dwie naszywane kieszenie z klapką  zapinaną na napy lub rzepy kryte zamiast kieszeni
         wpuszczanych u dołu bluzy, natomiast zapisy SIWZ dotyczące spodni pozostają bez zmian.
ad 3 Zamawiający dopuszcza by kieszenie na nogawkach spodni powyżej kolan posiadały klapkę zapinaną na napy lub rzepy
        zamiast guzika. 
ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodni z regulacją obwodu pasa za pomocą gumy wszytej na całej szerokości tyłu
         spodni.   
ad 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie koszulek z krótkim rękawem i koszulek z długim rękawem dla mechaników i
        personelu pomocniczego z dzianiny bawełnianej 100 % o gramaturze 180 g/m2.         
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ad 6 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania koszulek z krótkim rękawem i koszulek z długim rękawem dla mechaników i
        personelu pomocniczego o kurczliwość do 6 %.    
ad 7 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania kurtki z odpinanymi rękawami i podpinką z polaru dla sprzątaczek z tkaniny
        o składzie 74 % poliester, 26 % poliuretan o gramaturze 210 g/m2.  
ad 8 Zamawiający dopuści do zaoferowania kurtki z polarem stanowiącym podpinkę zapinanym na suwak bez plisy
         kryjącej.                  
ad 9 Zamawiający dopuści do zaoferowania kurtki z polarem w kolorze granatowym. 
ad 10 Zamawiający dopuści do zaoferowania ubrania dla sprzątaczek wykonanego z materiału o składzie 35 % bawełna,
          65 % poliester o gramaturze 165 +/- 5 g/m2.
ad 11 Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 25.09.2013 roku. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje
          bez zmian. 

` ZATWIERDZIŁ
       Dyrektor
Zdzisław Kulesza
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