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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę odzieży, obuwia i akcesoriów BHP w 2011 roku ” nr sprawy PO-
II-370/ZZP-3/39/11 
 
 
Dnia  16 i 19 września 2011r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 
Bardzo prosz ę o zło żenie wyja śnień w sprawie opisu przedmiotu zamówienia. 
W pozycji nr 7 zestawienia materiałowego oczekujeci e Państwo trzewików roboczych 
z międzypodeszw ą z włókna kompozytowego lub metalow ą. Jednocze śnie 
powołujecie si ę Państwo na norm ę PN-EN 347. 
Oba te zapisy wzajemnie si ę wykluczaj ą. Norma PN-EN 347 mówi o obuwiu bez 
międzypodeszwy antyprzebiociowej oraz bez podnosków oc hronnych, natomiast 
obuwie wyposa żone w mi ędzypodeszwy antyprzebiciowe oraz podnoski ochronne 
opisuje norma PN-EN 345. Jednocze śnie obuwie posiadaj ące mi ędzypodeszw ę 
antyprzebiciow ą z reguły wyposa żone jest równie ż w podnoski ochronne. 
 
Tym samym prosz ę o udzielenie odpowiedzi na poni ższe pytania. 
 
1. Czy w pozycji 7 zestawienia asortymentowego ocze kujecie Pa ństwo przedstawienia 
obuwia spełniaj ącego norm ę PN-EN 347 (bez podnosków ochronnych oraz bez 
podeszwy antyprzebiciowej), czy te ż obuwie ma spełnia ć norm ę PN-EN 345 (ma 
posiada ć podnosek ochronny oraz mi ędzypodeszw ę 
antyprzebiciow ą). 
 
2. Czy w przypadku zdecydowania si ę na obuwie spełniaj ącego norm ę PN-EN 345 
oprócz mi ędzypodeszwy antyprzebiciowej dopuszczacie Pa ństwo aby trzewiki były 
wyposa żone równie ż w podnoski ochronne? 
 
Bardzo prosz ę o zło żenie wyja śnień w sprawie opisu przedmiotu zamówienia. 
W pozycji nr 6 zestawienia materiałowego oczekujeci e Państwo zaoferowania ubra ń 
roboczych z tkaniny bawełniano-poliestrowej o skład zie: minimum 70% bawełna + 
maksimum 30% poliester. Tkaniny o podanym wy żej składzie nale żą do tkanin 
specjalistycznych i wykonana z nich odzie ż dedykowana jest do produkcji mi ędzy 
innymi odzie ży trudnopalnej. 
 
W związku z powy ższym prosz ę o udzielenie odpowiedzi na poni ższe pytania: 
 
3. Czy dopuszczacie Pa ństwo zaoferowanie odzie ży uszytej z tkaniny bawełniano-
poliestrowej o składzie: 60% bawełna + 40% polieste r? 
 
4. Jaką gramatur ę ma mieć tkanina uszyta do produkcji odzie ży? 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) Zamawiający, w związku z prośbą o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w 
przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
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Odpowied ź na pytanie nr 1 i 2  
 
W poz. 7 zestawienia asortymentowego Rozdział XIV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;  
Zamawiający opisał wymagania – (dla obuwia spełniającego normę PN-EN 347)  
uwzględniające zarazem rozszerzenie tej normy o kategorię 05 - obuwie posiadające 
międzypodeszwę antyprzebiciową. W związku z powyższym Zamawiający wymaga obuwia 
spełniającego normę  PN-EN 347 z uwzględnieniem rozszerzenia o kategorię 05 tj. 
posiadającego międzypodeszwę antyprzebiciową, bez podnosków ochronnych 
 
Odpowied ź na pytanie nr 3  
 
Poz. 6 zestawienia  - Rozdział XIV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie 
dopuszcza wykonania ubrania roboczego typ szwedzki z tkaniny  o składzie: 60 % bawełna + 
40% poliester. Ubranie powinno być  uszyte z tkaniny o składzie: bawełna nie mniej niż 70 
%, włókna sztuczne  nie więcej niż 30 %. 
 
 
Odpowied ź na pytanie nr 4  
 
Tkanina użyta do produkcji ubrania roboczego typ szwedzki powinna mieć gramaturę 245-
250g/m². 
        
 
 


