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Orli Staw, dnia 8 stycznia 2020 roku 

 

 

UA.271.1.24.2019 

 

 

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 638374-N-2019 z dnia 31.12.2019 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 wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 

Pytanie nr 1: 

poz. 13 - ubranie dwuczęściowe dla sprzątaczki: z czego się składa, z jakiego materiału (np. 

bawełna, poliester, mieszanka b/pe) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.18) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia ubranie robocze dla sprzątaczki dwuczęściowe winno być z tkaniny 

elanobawełna o składzie 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 185 g/m2. 

 

Pytanie nr 2: 

poz. 15. Obuwie robocze przeciwurazowe na spodach antypoślizgowych - poproszę o 

podanie parametrów (kategoria, materiał, kolor itp.)  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.20) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia obuwie robocze przeciwurazowe na spodach antypoślizgowych (trzewiki 

ochronne S3) winno być z podnoskami zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem z 

energią do 200J oraz wkładkami antyprzebiciowymi (niemetalowymi) odpornymi na 

przebicia z siłą do 1100N, zgodne z aktualną normą PN-EN ISO 20345 wierzch: skóry 

naturalne, miękki kołnierz spody: PU/PU antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe, odporne 

na ścieranie, oleje i smary, koloru ciemnego. 
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Pytanie nr 3: 

poz. 16. Obuwie gumowe - z podnoskiem czy bez? jaki materiał: PCV, guma, EVA? ew. 

kategoria? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.21) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia obuwie gumowe winno spełniać wymagania aktualnej normy PN – EN 20347, 

posiadać wierzch i spód z gumy, posiadać podszewkę wykonaną z materiału tekstylnego, 

mieć minimum 35cm wysokości, kolor ciemny, bez podnosków. 

 

Pytanie nr 4: 

poz. 17. Obuwie gumowo-filcowe - z podnoskiem czy bez? jaki materiał: PCV, guma, EVA? 

ew. kategoria? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.22) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia obuwie gumowo-filcowe winno spełniać wymagania aktualnej normy 

zharmonizowanej PN-EN 20347, wierzch i spód: guma, podszewka: włóknina, bez 

podnosków. 

 

Pytanie nr 5: 

poz. 18. Półbuty - poproszę o podanie parametrów (kategoria, materiał, kolor itp.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że półbuty winny być obuwiem roboczym klasy S3, z cholewką ze 

skóry naturalnej bydlęcej, koloru ciemnego.  

 

Pytanie nr 6: 

poz. 20.  Zarękawki - jednorazowe, przeciwprzecięciowe czy inne (np. bawełniane?) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zarękawki powinny chronić przedramiona przed zamoczeniem  

i zabrudzeniem, być jednorazowego lub wielokrotnego użytku.  Zarękawki nie muszą być 

przeciwprzecięciowe. Zarękawki powinny mieć gumki ściągające.  

 

Pytanie nr 7: 

poz. 28. Ochronniki słuchu, nauszniki przeciwhałasowe - jakiej kategorii ochrony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że ochronniki słuchu winny być nausznikami przeciwhałasowymi  

o niskim poziomie tłumienia hałasu.   

 

Pytanie nr 8: 

poz. 35. Fartuch przedni wodoodporny - długi czy typu zapaska? z jakiego materiału? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.16) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia fartuch przedni wodoodporny winien być podgumowany, długi, zakładany  

na szyję z wiązaniami na paski z tyłu, spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 343. 
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Pytanie nr 9: 

poz. 38. Kombinezon chemochronny - jakie parametry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.19) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia kombinezon chemochronny winien być kombinezonem wielokrotnego użytku o 

barierze ochronnej zgodnej z kategorią III odzieży ochronnej, typ 3, 3b, 4, 5 & 6, 

zapewniającym ochronę przed cząstkami radioaktywnymi, włóknami, krwią, wirusami  

i bakteriami, gwarantującym 100% szczelności przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem 

cieczy o ciśnieniu do 2 barów. Zamek zakryty podwójną samoprzylepną patką ochronną, 

kaptur z gumką dopasowującą go do twarzy oraz patką samoprzylepną pod brodą, szwy 

zaklejone taśmą zapewniają ochronę, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka  

w talii dopasowuje ubiór do ciała, posiadający właściwości antyelektrostatyczne. 

Kombinezon powinien zapewniać ochronę przed radioaktywnymi cząstkami stałymi oraz 

przed zagrożeniami biologicznymi oraz sprawdzać się w kontakcie ze środkami chemicznymi 

stosowanymi w przemyśle chemicznym, do usuwania materiałów niebezpiecznych, utylizacji 

śmieci. Kombinezon powinien spełniać wymagania norm EN14605, EN13982-1, EN13034, 

EN1149-5, EN1073-2 oraz EN14126.  

 

Pytanie nr 10: 

poz. 42. Rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe ciężkie) - poproszę o podanie modelu wg 

którego należy wyceniać, ew. paramertów i kategorii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.23) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe ciężkie) winny być kat. ochrony II, 

bawełniane, powlekane całkowicie w części chwytnej i grzbietowej podwójną warstwą 

nitrylu, wykończone ściągaczem, odporne na produkty ropopochodne, oleje, benzyny smary, 

zgodne z aktualną normą PN - EN 420, PN -EN 388. 

 

Pytanie nr 11: 

poz. 43. Rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe grube) - poproszę o podanie modelu wg 

którego należy wyceniać, ew. paramertów i kategorii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.24) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia rękawice 5-palcowe ochronne (nitrylowe grube) winny być powlekane nitrylem, 

zakończone usztywnianym mankietem, część rękawic wierzchnia i chwytna oblewana 

powłoką z nitrylu, odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, odporne na smary, 

oleje, tłuszcze i węglowodory, zgodne z aktualną normą PN - EN 420, PN -EN 388. 

 

Pytanie nr 12: 

poz. 45. Rękawice 5-palcowe ochronne (wampirki) grube - poproszę o podanie modelu wg 

którego należy wyceniać, ew. paramertów i kategorii. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.26) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia rękawice 5-palcowe ochronne (wampirki) grube, winny być ocieplane (z grubej 

dzianiny),  zgodne z aktualną normą PN-EN 420, kat. I.  

 

Pytanie nr 13: 

poz. 47. Rękawice ochronne pięciopalcowe (chemochronne) - jakie parametry? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.28) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia rękawice ochronne pięciopalcowe (chemochronne) winny być odporne na 

chemikalia (kwasy, zasady) oraz przenikanie mikroorganizmów, flokowane, o kodzie 

literowym AJKL, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 374-1, PN-EN 388. 

 

Pytanie nr 14: 

poz. 48. Rękawice ochronne powlekane, ocieplane pięciopalcowe - kat. 1 czy 2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że rękawice ochronne powlekane, ocieplane pięciopalcowe winny być 

kat. II.  

 

Pytanie nr 15: 

poz. 49. Fartuch spawalniczy - ze skóry czy z tkaniny, typu zapaska czy długi? ew. jaki 

wymiar? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.2.30) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia fartuch spawalniczy winien być skórzany, przedni, zakładany na szyję, zapinany  

z tyłu, chroniący przed odpryskami stopionego metalu, krótkim okresem kontaktu  

z  płomieniem oraz promieniowaniem ultrafioletowym, spełniający wymagania normy  PN-

EN 470-1, sięgający do kolan lub niżej.  

 

Pytanie nr 16: 

poz. 51. Rękawice spawalnicze - 1 szt - sztuka czy para? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że powinna być 1 para rękawic spawalniczych.  

 

Pytanie nr 17: 

1.2 Środki ochrony indywidualnej  

poz. 9) OCHRONNIKI SŁUCHU, jaki rodzaj ochronników słuchu ma być w ofercie?: - 

nagłowne?, dohełmowe ?, nakarkowe?, które mają być w ofercie 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że ochronniki słuchu winny być nausznikami przeciwhałasowymi 

nagłownymi. 
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Pytanie nr 18: 

26. RĘKAWICE 5-PALCOWE OCHRONNE "WAMPIRKI" grube ocieplane, nie ma w obrocie 

wampirek ocieplonych ?, Czy dopuszcza się rękawice poliestrowo bawełniane ocieplane 

akrylem  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice poliestrowo bawełniane ocieplane akrylem. 

 

Pytanie nr 19: 

27. RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE ( LATEKSOWE JEDNORAZOWE). Czy dopuszcza 

się rękawice jednorazowe nitrylowe PF  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rękawice jednorazowe nitrylowe PF.  

 

Pytanie nr 20: 

pkt.13. BLUZA Z POLARU gramatura 450g/m2, producenci dysponują polarem o gramaturze 

390g/m2, czy dopuszcza się BLUZĘ Z POLARU w gramaturze 390g/m2  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się bluzy z polaru wykonanej w gramaturze 

390g/m2.  

 

Pytanie nr 21: 

pkt.11. KAMIZELKA OCIEPLANA i pkt.12. KAMIZELKA OCIEPLANA z elementami 

odblaskowymi, wskazana jest gramatura 450g/m2, bardzo gruby materiał, czy dopuszcza się 

gramaturę wg. producenta 310g/m2  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się kamizelki ocieplanej i kamizelki ocieplanej  

w elementami odblaskowymi wykonanej w gramaturze 310g/m2.  

 

Pytanie nr 22: 

pkt.9. KOSZULA FLANELOWA NA DŁUGI REKAW wskazana jest gramatura 190-205g/m2, 

bardzo wysoka gramatura trudno dostępna, czy dopuszcza się gramaturę 160-180g/m2 

ogólnodostępna 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza się koszuli flanelowej na długi rękaw o gramaturze 

160-180g/m2.  

 

Pytanie nr 23: 

Wychodzimy z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przetargu UA.271.1.24.2019 

na dzień 10.01.2020r.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 13.01.2020 

roku. 
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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 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 13 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 

 

2. 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: 13 stycznia 2020 r. godz. 12:05 

 

3. 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 13 stycznia 2020 r. o godz. 12:05 

 

 

4. Punkt 1.1.20) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 

brzmienie: 

20) OBUWIE ROBOCZE PRZECIWURAZOWE NA SPODACH ANTYPOŚLIZGOWYCH 

(TRZEWIKI OCHRONNE S3)  z podnoskami zabezpieczającymi palce stopy przed 

uderzeniem z energią do 200J oraz wkładkami antyprzebiciowymi 

(niemetalowymi) odpornymi na przebicia z siłą do 1100N, aktualna norma PN-EN 

ISO 20345 wierzch: skóry naturalne, miękki kołnierz spody: PU/PU 

antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe, odporne na ścieranie, oleje i smary, 

koloru ciemnego, rozmiary damskie i męskie 34-48, ilość 156 par. 
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5. Punkt 1.1.21) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

21) OBUWIE GUMOWE powinno: spełniać wymagania aktualnej normy PN – EN 

20347, typ E tzn. z przedłużoną cholewką, posiadać wierzch i spód z gumy, 

posiadać podszewką wykonaną z materiału tekstylnego, mieć minimum 35cm 

wysokości, kolor ciemny, bez podnosków, ilość 8 par. 

 

6. Punkt 1.1.22) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

22) OBUWIE GUMOWO-FILCOWE buty filcowo-gumowe spełniające wymagania 
aktualnej  normy zharmonizowanej PN-EN 20347, wierzch i spód: guma, 
podszewka: włóknina, bez podnosków. Rozmiary od 43 do 46, ilość 21 par. 

 

7. Punkt 1.1.23) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

23) PÓŁBUTY - Obuwie robocze klasy S3 i symbolu SRC w całości wykonane bez 

elementów metalowych, cholewka ze skóry naturalnej bydlęcej wodoodpornej, 

koloru ciemnego z elementem odblaskowym, podszewka z mikroporowatej 

tkaniny chroniącej przed bakteriami i grzybami, odprowadzającej wilgoć, 

podeszwa z PU/PU, samoczyszczący protektor, chroniąca przed poślizgiem, 

antyelektrostatyczna, spody antypoślizgowe odporne na oleje, smary, 

rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, podnosek 

ochronny kompozytowy (200J), spełniające wymagania normy EN 20345, ilość 4 

pary.  

 

8. Punkt 1.2.1) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

1) ZARĘKAWKI z gumkami ściągającymi o długości 500mm. Ochrona przedramienia 
przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Zarękawki powinny 
być jednorazowego lub wielokrotnego użytku.  Zarękawki nie muszą być 
przeciwprzecięciowe. Ilość 100 par. 

 

9. Punkt 1.2.9) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

9) OCHRONNIKI SŁUCHU nauszniki przeciwhałasowe nagłowne, o niskim poziomie 

tłumienia hałasu, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 352-1, ilość 20 

sztuk. 

 

10. Punkt 1.2.29) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 
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29) RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE, POWLEKANE- wykonane z wysokiej jakości 

pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło, 

oblewane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem, idealne do prac w niskiej 

temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, jak również w chłodniach, 

zgodne z normami EN388, EN511 i EN420. Rękawice ochronne powlekane, 

ocieplane pięciopalcowe winny być kat. II., ilość 400 par. 

 

11. Punkt 1.2.30) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

30) FARTUCH SPAWALNICZY – fartuch skórzany, przedni, zakładany na szyję, zapinany 

z tyłu, sięgający do kolan lub niżej, chroniący przed odpryskami stopionego 

metalu, krótkim okresem kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem 

ultrafioletowym, spełniający wymagania normy  PN-EN 470-1. Ilość 1 sztuka. 

 

12. Punkt 1.2.32) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

32) RĘKAWICE SPAWALNICZE – rękawice do ochrony rąk przed odpryskami stopionych 

metali wykonane ze skóry bydlęcej, cat. II, podszewka impregnowana niepalnie, 

spełniające wymagania norm EN420, EN 388, EN:407. Ilość 1 para. 

 

13. Punkt 1.2.26) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

26) RĘKAWICE 5 – PALCOWE OCHRONNE „WAMPIRKI” grube ocieplane (z grubej 
dzianiny) lub rękawice poliestrowo bawełniane ocieplane akrylem, aktualna 
norma PN-EN 420, kat. I, ilość 1200 par. 

 

14. Punkt 1.2.27) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące 
brzmienie: 

27) RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE (LATEKSOWE JEDNORAZOWE) (lekko 
pudrowane, wykonane ze 100% lateksu, kolor naturalny, niesterylne, lub rękawice 
jednorazowe nitrylowe PF rozmiar M, L, XL, oznaczenie kat. I pakowane po 100 
sztuk, ilość 400 par; 

 

15. W Załączniku nr 1 do IDW - I części SIWZ w pkt 4.3) w wierszu 51 wyraz „szt.” zstępuje 
się wyrazem „para”. 

 

 Powyższe odpowiedzi oraz zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w 

jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ 

pozostają bez zmian. 
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 Dodatkowo Zamawiający w załączeniu pomocniczo udostępnia Wykonawcom Załącznik nr 1 

do Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ – Wzór Formularza Oferty, uwzględniający 

dokonaną zmianę. 

 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 


