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Orli Staw, dnia 13 grudnia 2019 roku 

 

UA.271.1.23.2019 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odzieży i 

obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – 

nr ogłoszenia 632210-N-2019 z dnia 06.12.2019 r. 

 

  

 Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający)  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) przekazuje pytania i udziela 

następujących wyjaśnień w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

W tym roku w zapytaniu pojawiła się dodatkowa odzież z odblaskami fluo. Proszę  

o informację czy do wybranych bezrękawników i kurtek i polarów (do tych co były 

dotychczas) wystarczy doszyć pas ostrzegawczy fluo przedstawiony poniżej, bo nie 

rozumiemy czy o to chodzi? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia  

w odzieży roboczej, w której wymagany jest pas odblaskowy, Wykonawca winien zamieścić 

na całym obwodzie tj.  powyżej pasa i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny 

koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471. 

 

Pytanie nr 2: 

Pytanie następne czy ten pas fluo ma być szerokości 5 cm cały czy 5cm odblask i 5 cm fluo, 

razem 10 cm? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że szerokość materiału fluorescencyjnego koloru żółtego lub 

pomarańczowo-czerwonego zgodnego z aktualną normą PN-EN 20471 ma wynosić co 

najmniej 2 cm z każdej ze stron. Łączna szerokość elementów ostrzegawczych w ww. odzieży 

ma wynosić co najmniej 9 cm, z czego 5 cm pasa odblaskowego oraz co najmniej 4 cm 

materiału fluorescencyjnego. 

 

 

 Ponadto Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający)  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1. Punkt 1.1.3)g) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje 

następujące brzmienie: 

g) wokół pasa odblaskowego na rękawach i plecach na całym obwodzie tj.  powyżej 

pasa i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub 

pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości 

co najmniej 2 cm z każdej ze stron  

2. Punkt 1.1.5)ix. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje 

następujące brzmienie: 

ix. wokół pasa odblaskowego na nogawkach na całym obwodzie tj. powyżej i poniżej 
pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-
czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej  
2 cm z każdej ze stron.  

3. Punkt 1.1.6)e) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje 

następujące brzmienie: 

e) Wokół pasa odblaskowego na nogawkach na całym obwodzie tj. powyżej i 

poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub 

pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości 

co najmniej 2 cm z każdej ze stron. 

4. Punkt 1.1.12) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje 
następujące brzmienie: 

12) KAMIZELKA OCIEPLANA z elementami ostrzegawczymi, gramatura 450 g/m2, 
bluza zamykana na zamek błyskawiczny, kolor granatowy lub podobny, min. 
dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, na plecach i piersi naszyty pas 
odblaskowy o szerokości minimum 5cm spełniający wymagania aktualnej 
normy PN-EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym 
obwodzie tj. powyżej i poniżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny 
koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 
20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron. Ilość 23 sztuki. Na każdej 
bluzie i kamizelce należy umieścić logo na lewej piersi, wg wzoru 
Zamawiającego, imię i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis 
musi być trwały, czytelny i niespierający się. Wymiary napisu (logo z imieniem i 
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nazwiskiem) 6cmx10cm. Nazwisko - litery drukowane duże. Logo, imię i 
nazwisko należy wyhaftować. 

5. Punkt 1.1.14) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje 

następujące brzmienie: 

14) BLUZA Z POLARU z elementami ostrzegawczymi gramatura 450 g/m2, bluza 
zamykana na zamek błyskawiczny, min. dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, 
ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny 
krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o 
szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 
dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie tj. poniżej i 
powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub 
pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 o 
szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron, ilość 54 sztuki; 

6. Punkt 1.1.16) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje 

następujące brzmienie: 

16) KURTKA OCIEPLANA z elementami ostrzegawczymi powinna spełniać 
wymagania aktualnej normy PN-EN 342 odzież ochronna. Zestaw odzieży i 
wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Kategoria 3/3. Kurtka powinna 
posiadać certyfikat CE i trwale tym znakiem winna być oznaczona. Materiał: 
mikrowłókno poliestrowe powlekane od spodu warstwą PVC, typu 
WATERPROOF-WINDPROOF - wodoodporny i wiatroszczelny. Kurtka powinna 
posiadać elementy odblaskowe oraz materiał fluorescencyjny koloru żółtego 
lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471  
o szerokości co najmniej 2  cm wokół pasa odblaskowego tj. powyżej i poniżej 
pasa na całym obwodzie, ilość 23 sztuki; 

Wytrzymałość materiału na rozciąganie: 

 osnowa ok 850N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001); 

 wątek ok 600N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001); 
Wytrzymałość na rozdzieranie: 

 osnowa ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005); 

 wątek ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005). 
Funkcjonalność: 

 ocieplenie z polaru; 

 dwie kieszenie na dole kurtki zamykane na zamek; 

 dwie kieszenie na piersi zamykane na zamek; 

 wewnątrz kurtki dwie kieszenie zamykane na zamek lub na rzep; 

 odpinany i regulowany kaptur chowany w kołnierz lub odpinany. 
Dół kurtki oraz talia ściągane sznurkiem ze stoperami. Na każdej kurtce należy 

umieścić imię i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, 

czytelny i niespierający się. 

 

7. Punkt 1.1.17) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - II części SIWZ otrzymuje 

następujące brzmienie: 

17) KURTKA OCIEPLANA z odpinanymi rękawami powinna spełniać wymagania 
aktualnej normy PN-EN 342 odzież ochronna. Zestaw odzieży i wyroby 
odzieżowe chroniące przed zimnem. Kategoria 3/3. Kurtka powinna posiadać 
certyfikat CE i trwale tym znakiem winna być oznaczona. Materiał: mikrowłókno 
poliestrowe powlekane od spodu warstwą PVC, typu WATERPROOF-
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WINDPROOF - wodoodporny i wiatroszczelny. Kurtka powinna posiadać 
odpinane rękawy. Kurtka powinna posiadać elementy odblaskowe oraz materiał 
fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z 
aktualną normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm wokół pasa 
odblaskowego tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie, ilość 1 sztuka; 

Wytrzymałość materiału na rozciąganie: 

 osnowa ok 850N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001); 

 wątek ok 600N (metodyka badań PN-EN ISO 1421:2001); 
Wytrzymałość na rozdzieranie: 

 osnowa ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005); 

 wątek ok 30N (metodyka badań PN-EN ISO 4674-1:2005). 
Funkcjonalność: 

 ocieplenie z polaru; 

 dwie kieszenie na dole kurtki zamykane na zamek; 

 dwie kieszenie na piersi zamykane na zamek; 

 wewnątrz kurtki dwie kieszenie zamykane na zamek lub na rzep; 

 odpinany i regulowany kaptur chowany w kołnierz lub odpinany. 
Dół kurtki oraz talia ściągane sznurkiem ze stoperami. Na każdej kurtce należy 

umieścić imię i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, 

czytelny i niespierający się. 

 

8. Punkt 19.1. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 19 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 

 

9. Punkt 19.2. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina”  

 

Nie otwierać przed dniem: 19 grudnia 2019 r. godz. 12:05 

 

10. Punkt 20.1 Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 
 

w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 12:05 
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 Powyższe zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w jakiej ją 

modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Z-cy Przewodniczącego Zarządu  

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pawła Osiewały 

Z-ca Dyrektora  

Ds. technicznych i utrzymania ruchu 

(-) 

Piotr Szewczyk 


