
Chorzów, dnia 19.02.2016 r. 

 
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/594/2015. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionych 

pracowników Spółki” - nr sprawy: FZ/594/2015, wyjaśniam: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by napis (nadruk) TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. na odzieży 

był wykonany w dwóch rzędach, ponieważ wykonanie w jednym rzędzie o wysokości 4-5 cm 

zniekształca litery, co czyni napis nieczytelnym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie napisu (nadruku) TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. na 

odzieży w dwóch rzędach. 

 

Pytanie nr 2 

Czy w zad. 1, poz. 1, 2, 3, 5, 23 i 29 Zamawiający dopuści wykonanie ubrań z tkaniny 100% 

bawełnianej o gramaturze 280 ±5 g/m
2 

? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie ubrań z tkaniny 100% bawełnianej o gramaturze 280 ±5 

g/m
2
. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 czapkę drelichową zimową uszankę w kolorze szarym? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w poz. 8 Opisu przedmiotu zamówienia czapkę drelichową zimową 

uszankę w kolorze szarym. 

 

Pytanie nr 4  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zad.1, poz. 6 fartucha stylonowego  

w jednolitym kolorze granatowym, niebieskim lub zielonym? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha stylonowego w kolorze granatowym, 

niebieskim lub zielonym. 

 

Pytanie nr 5 

Zamawiający w zad. 1, poz. 19, 20 i 21 opisał ubranie dwuczęściowe z elementami 

odblaskowymi dla spawaczy z jednoczesnym postanowieniem wymagań jedynie dla tkaniny.  

Ze względu na fakt, iż ubranie będzie stosowane przez pracowników biorących bezpośredni 

udział w procesie spawania konieczne jest zastosowanie ubrań ochronnych spawalniczych 

zgodnych z normą PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612 oraz ze względu na wymaganie 

antyelektrostatyki również z normą PN-EN 1149-5. Jedynie użycie  odzieży, która została 

przeszła proces badania i jest przedmiotem certyfikatu oceny typu WE  na zgodność z w/w 

normami zagwarantuje, że zapewni ona właściwą ochronę pracowników narażonych na 

działanie czynników gorących występujących podczas procesu spawania.  

W nawiązaniu do powyższego prosimy  wprowadzenie modyfikacji w opisie do pozycji  

19, 20, 21 (ubrania dla spawaczy o właściwościach antyelektrostatycznych) poprzez dodanie 



wymogu spełnienia na stepujących norm: PN-EN ISO 11611:2009, PN-EN ISO 

11612:2011oraz PN-EN 1149-5:2009, co powinno zostać potwierdzone poprzez załączenie 

deklaracji zgodności WE z przywołaniem w/w norm oraz numeru certyfikatu oceny typu WE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w ww. zakresie. 

 

Pytanie nr 6 

Ze względu na fakt, iż ubranie kwasoodporne – zad. 1, poz. 22 jest ubraniem ochronnym, 

które ma chronić pracownika przed szkodliwym dla zdrowia działaniem kwasów i zasad, 

zasadnym jest, by wymaganie zostało postawione dla ubrania, nie jedynie dla tkaniny. Odzież 

kwasoochronna jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, dla której wymagane jest 

przeprowadzenie badania oceny typu WE przez jednostkę notyfikowaną na zgodność z normą 

PN-EN 13034+A1. 

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do opisu ubrania kwasoodpornego 

wymogu spełnienia normy PN-EN 13034+A1:2010, co powinno zostać potwierdzone poprzez 

załączenie do oferty deklaracji zgodności WE z przywołaniem w/w normy oraz numeru 

certyfikatu oceny typu WE. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w ww. zakresie. 

 

Pytanie nr 7 

W zad. 2, poz. 1 i 2 Zamawiający określił wymagania dla obuwia na minimalnym poziome 

ochrony, tj. O1. Naszym zdaniem obuwie to nie będzie w sposób wystarczający chronić 

pracownika. Z naszej wiedzy wynika, iż obuwie to jest stosowane przez pracowników 

warsztatów, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku na stopę ciężkich przedmiotów,  

a nawet przebicia stopy. W tych warunkach pracy konieczne jest zastosowanie obuwia 

ochronnego przynajmniej klasy S1, tj. z podnoskiem ochronnym zgodnego z normą PN-EN 

ISO 20345. W odniesieniu do powyższego prosimy o wprowadzenie modyfikacji do opisów 

SIWZ poprzez zmianę wymogów z dostarczenia obuwia zawodowego na obuwie ochronne 

zgodne z norma PN-EN ISO 20345. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w ww. zakresie. 

 

Pytanie nr 8 

Ze względu na konieczność załączenia do oferty wzorów, których przygotowanie będzie 

możliwe dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od Zamawiającego zwracamy się z prośbą  

o przesuniecie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 


