
W związku z chęcią uczestniczenia w przetargu na dostawę odzieży roboczej i obuwia ( Znak 
: NZ-241/020/2015) bardzo proszę o doprecyzowanie SWIZ poniższych kwestii: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbnych egzemplarzy produktu bez logotypu?  

W razie nie wybrania przedstawionej oferty Zamawiający nie gwarantuje odkupienia 
naznaczonych egzemplarzy, w związku z tym proszę o dopuszczenie możliwości 
przedstawienia próbek bez nadrukowanego logotypu. 

2. W związku wyraźną chęcią wybrania produktów o najwyższej jakości wynikającą z treści 
SWIZ czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty na produkty  o 
wyższych parametrach jakościowych niż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia?  

W szczególności chodzi o sposób zapinania bluz, rozporka w spodniach. W odzieży 
profesjonalnej od wielu lat nie stosuje się zapięcia na guziki plastikowe,  ponieważ jest to 
rozwiązanie awaryjne, przy niektórych stanowiskach pracy wręcz niebezpieczne, za to z 
powodzeniem sprawdzają się zapięcia na springi, ich zaletą jest całkowita bezawaryjność na 
co udzielamy gwarancji, łatwość użytkowania, estetyka wykonania. Bardzo proszę o 
dopuszczenie możliwości przedstawienia odzieży z takim właśnie zapięciem springi zamiast 
guzików. Proszę o możliwość przedstawienia Państwu oferty na odzież oraz obuwie, w 
którym zostały zastosowane rozwiązania nieznacznie różniące się od przedstawionych w 
szczegółowym opisie zamówienia nie obniżające walorów użytkowych oraz estetycznych 
produktu- wręcz przeciwnie podnoszących jego jakość  

3. W szczegółowym opisie zamówienia wkradł się istotny błąd dotyczący kurczliwości 100% 
bawełny, otóż nie jest możliwe aby 100% bawełna (nawet wykurczona ) osiągnęła parametr 
kurczenia na poziomie 2% przy temperaturze prania 60 stopni, (w razie konieczności jest 
możliwe zlecenie ekspertyzy niezależnemu biegłemu rzeczoznawcy z dziedziny 
włókiennictwa).  

Są dwie drogi aby naprawić ten błąd. Pierwsza z nich to zmieniamy parametr kurczliwości z 
2% do 5% lub druga  zalecana to dopuszczenie możliwości przedstawienia oferty na odzież 
(bluza i ogrodniczki) z materiału będącego mieszanką bawełny z poliestrem może to być 
materiał powszechnie stosowany do produkcji profesjonalnej odzieży roboczej najwyższej 
jakości KLOPMAN lub tkanina KB-textil o składzie surowcowym 65/35 PES/BAW.  

4. Czy w zakresie naszywania taśmy odblaskowej w ostatnim okresie zaszły zmiany? Odzież 
używana przez pracowników Zamawiającego obecnie posiada naszytą taśmę na plecach oraz 
na piersiach (nie ma obszytych rękawów oraz nogawek spodni - potwierdzeniem są zdjęcia na 
stronie internetowej). Zdaje sobie sprawę z faktu że naszycie taśmy na rękawach jest 
kłopotliwe, czy w związku z tym że w poprzednich latach zamawiający odstąpił od tego 
zalecenia istnieje szansa że stanie się tak i tym razem? 

 

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie kwestii spornych zawartych w SWIS i dopuszczenie 
do udziału w przetargu z odzieżą wyższej jakości od tej jaką zakłada SWIS. 

 



W odpowiedzi na pytania dotyczące siwz- opis przedmiotu zamówienia 

Do przetargu na dostawę odzieży i obuwia na potrzeby Spółki wyjaśnia: 

- ad.1 – tak – bez nadruku 

- ad. 2 – nie – ma być wykonane jak w opisie 

- ad. 3.- tak – warunkowo możemy dopuścić materiał 100% bawełna 

                           o kurczliwości do 3%, ponieważ jest zmiana zapisu- wymogu 

                           nie po 1 praniu lecz po 5 praniach, sumowanie kurczliwości 

                           osnowy ok. 1,7% z kurczliwością wątku około 0,5% przekracza 2% 

                           I dla bezpieczeństwa zapisu zaczyna się zapisywać do 3%. 

- ad. 4 – nie- ma być jak w opisie. 


