Chorzów, dn. 20-06-2012r.
Dotyczy: postępowania na dostawę odzieży roboczej i ochronnej – nr sprawy FZ/439/2012
W związku z wpłynięciem pytań do Zamawiającego odnośnie treści SIWZ, poniżej cytujemy
pytania i wyjaśniamy:
Pytanie 1
Dot. opisu przedmiotu zamówienia – poz. 11 – ubranie trudnopalne z elementami
odblaskowymi dla spawaczy, 12 – ubranie trudnopalne z elementami odblaskowymi dla
spawaczy – typ szwedzki, 13 – ubranie trudnopalne z elementami odblaskowymi dla
spawaczy – ocieplane.
Ponieważ Zamawiający nie precyzuje opisu w/w ubrania, natomiast odzież trudnopalna
należy do odzieży ochronnej, prosimy o dodanie do opisu odpowiednich przedmiotowych
norm, które ubranie powinno spełniać.
Jedynie zakup odzieży w II kat. ochrony posiadającej certyfikat oceny typu WE na zgodność
z normami zharmonizowanymi – w przypadku odzieży trudnopalnej dla spawaczy są to normy
PN-EN 340: 2006, PN EN ISO 11611:2009 oraz PN EN ISO 11612:2008 gwarantuje ochronę
zdrowia i życia pracowników.
Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga spełnienia przez ubrania trudnopalne dla
spawaczy spełnienia w/w norm oraz udokumentowania tego w postaci załączenia deklaracji
zgodności i certyfikatów oceny tego typu WE? Prosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ.
Jednocześnie prosimy o określenie klasy spawania wg normy EN ISO 11611 – w załączeniu
tabela.
Pytanie 2
Dot. opisu przedmiotu zamówienia – poz. 14 – ubranie kwasoodporne.
Ponieważ Zamawiający nie precyzuje opisu w/w ubrania, natomiast odzież kwasoodporna
należy do odzieży ochronnej, prosimy o dodanie do opisu odpowiednich przedmiotowych
norm, które ubranie powinno spełniać.
Jedynie zakup odzieży w II kat. ochrony posiadającej oceny typu WE na zgodność z normami
zharmonizowanymi – w przypadku odzieży kwasoodpornej PN-EN 340: 2006, PN EN ISO
13034+A1:2010 gwarantuje ochronę zdrowia i życia pracowników.
Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga spełnienia przez ubrania kwasoodporne
spełnienia w/w norm oraz udokumentowania tego w postaci załączenia deklaracji zgodności
i certyfikatu oceny typu WE? Prosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ.
Jednocześnie z uwagi na konieczność oczekiwania na udzielenie przez Zamawiającego
odpowiedzi na pytania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania wniosków
o udział w postępowaniu wraz z wzorami o czas niezbędny na rzetelne przygotowanie
dokumentacji oraz odszycie wzorów.
Odpowiedź:
W związku ze skierowanymi pytaniami od jednego z Wykonawców w kwestii doprecyzowania
przedmiotu zamówienia – poz. 11,12,13,14 informujemy, że odzież ochronna przewidziana w
w/w pozycjach SIWZ musi spełniać wymagania kategorii I (pierwszej) tj. odzież chroniąca
przed minimalnymi zagrożeniami, wykonana z tkanin ochronnych (trudnopalnych,
kwasoochronnych), które nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki
notyfikowane.
Ponadto Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku o przedłużenie
terminu składania „Wniosków o udział w postępowaniu” z uwagi na fakt, że przedłożenie
wzorów odzieży ochronnej nie wymaga przygotowania dodatkowej specjalnej dokumentacji.

