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Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.11/04/09/13. na: „Dostawę odzieŜy, obuwia  
i rękawic roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników  
PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

 
PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) 
przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

 
Pytanie nr 1: 
Czapka letnia poz. 1.9 czy dopuszczają Państwo czapki wykonane z 100% bawełny. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, poz. 1.9. oraz 1.10. wykazu rzeczowo – 
ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wymaga aby czapki letnie z daszkiem były 
wykonane z materiału typu Clopmann lub równowaŜnym, o składzie poliester – bawełna. 
 
Pytanie nr 2: 
Rękawice poz. 1.19. We wskazaniu jest napisane wersja cięŜka, natomiast w opisie poniŜej jest 
napisane, iŜ maja być powlekane latexem. Proszę o informację czy maja to być rękawice powlekane 
nitrylem czy latexem. Proszę równieŜ o informację czy poziom odporności 1,2,4,3 jest na pewno 
prawidłowy. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, poz. 1.19. wykazu rzeczowo – ilościowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ, rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja cięŜka winny być powlekane 
lateksem oraz posiadać poziom odporności 1,2,4,3. 
 
Pytanie nr 3:  
Rękawice poz. 1.20. Proszę o informację czy rękawice mają latexowe, czy nitrylowe. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, poz. 1.20. wykazu rzeczowo – ilościowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ, rękawice ochronne pięciopalcowe – wersja lekka winny być powlekane 
lateksem. 
 
Pytanie nr 4: 
Rękawice poz. 1.23. Proszę o informację czy rękawice z opisu to rękawice latexowe pakowane  
w opakowaniu 100 sztuk, czy rękawice pakowane pojedynczo. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie postawił w tym zakresie Ŝadnego warunku. W związku z powyŜszym Zamawiający 
dopuszcza oba warianty dostaw rękawic w zaleŜności od oferowanego przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 5: 
Buty gumowe poz. 2.4. Czy dopuszczają Państwo buty z PCV. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza butów gumowych wykonanych z PCV. Zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, poz. 2.4. wykazu rzeczowo – ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,  
buty gumowe winny być wykonane w 100% z gumy.  
 



Pytanie nr 6: 
Buty filcowo gumowe poz. 2.5. Czy buty gumowo – filcowe dopuszczaj Państwo z PCV. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza butów gumowo – filcowych wykonanych z PCV. Zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia, poz. 2.5. wykazu rzeczowo – ilościowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ, buty gumowo - filcowe winny być wykonane w 100% z gumy. 
 
Pytanie nr 7: 
Proszę o wyjaśnienie czy „Ubrania ochronne” z poz. 1.1 oraz 1.2 załącznika nr 1 do SIWZ mają 
posiadać certyfikaty na odzieŜ ostrzegawczą czy wystarczą tylko certyfikaty na samą taśmę 
odblaskową? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający, dla ubrań ochronnych z poz. 1.1. oraz 1.2. wykazu rzeczowo – ilościowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wymaga certyfikatu na tkaninę, który potwierdzi rodzaj 
tkaniny zgodny z wymaganą w postępowaniu oraz certyfikatu na taśmę odblaskową uŜytą  
do produkcji. 
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