
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

           

Libiąż, dnia 19.02.2014r. 

Wykonawcy 

 zainteresowani postępowaniem 

o udzielenie zamówienia nie objętego 

ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

      

dotyczy: przetarg nieograniczony nr 24/A/14 - Wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: 

„Odzież robocza”. 

 

 
W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu nieograniczonego w temacie jw. – 

poniżej przytaczamy treść pytania i udzielonej odpowiedzi. 
 

Pytanie 1: 

„Czy Zamawiający wydzieli z zadania częściowego 1 pozycję 1 tj. koszulę roboczą 
flanelową do osobnego pakietu i w związku z tym rozdzieli wadium w części 1 na poz. 1 i poz. 2-3 
zapytania ofertowego?” 

 
Odpowiedź na pytanie 1: 

 Zamawiający nie wydzieli z zadania częściowego i poz.1 tj. koszuli roboczej flanelowej do 

osobnego pakietu i w związku z tym, nie rozdzieli wadium w części 1 na poz. 2-3 zapytania 

ofertowego. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w wymaganiach ofertowych oraz 

zapytaniach ofertowych. 

 

 

Pytanie 2: 

 „Czy Zamawiający dopuści dla części 1 poz.2 (podkoszulki) i poz. 3 (kalesony) wykonanie 

wyrobów w kolorze innym niż biały tj. w kolorze granatowym?” 

 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający nie dopuszcza dla części 1 poz. 3 (kalesony) zaoferowania kalesonów 

bawełnianych w innym kolorze. Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych, tj. zał. 

nr 1 do wymagań ofertowych poz.3 – „Kalesony długie bawełniane koloru białego”. 

Dla części 1 poz. 2 (podkoszulki) Zamawiający w zał. nr 1 do wymagań ofertowych poz.2  

„Podkoszulka bawełniana”  nie określił koloru wyrobu.   
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Pytanie 3: 

 „Czy zamawiający dla części 1 poz. 2 (podkoszulki) i poz. 3 (kalesony) dopuści dzianinę 

bawełnianą w udziałem przędzy PE/INOX (95% bawełna i 5% włókno pe/inox)?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 3: 

 Zamawiający dopuszcza w części 1 poz. 2 i poz. 3 dzianinę bawełnianą o składzie 

surowcowym nie mniejszym niż 95% bawełny. 

 

Pytanie 4: 

 „Czy Zamawiający dla części 1 poz. 1 koszula flanelowa dopuści tkaninę flanelową o 

składzie 99% bawełna i 1% włókno pe/inox?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający dla części 1 poz. 1 dopuszcza dzianinę bawełnianą o składzie 

surowcowym nie mniejszym niż 95% bawełny. 

 

 

Pytanie 5: 

 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania wniosków o 

dopuszczenie w aukcji elektronicznej do dnia 03.03.2014 lub 04.03.2013?”.  

 

Odpowiedź na pytanie 5: 

 Zgodnie z wymaganiami ofertowymi do przetargu, termin składania ofert ustalony został do 

dnia 26.02.2014 r. do godziny 14.00. 

 

 

Pytanie 6: 

 „Czy Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia ofert jeżeli do terminu złożenia 

wniosków do udziału w aukcji nie dostarczą wzorów lub dokumentów dla części technicznej 

oferty?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 6: 

 Wzory materiałów przetargowych należy złożyć w terminie i miejscu określonym w 

wymaganiach ofertowych.  

Uzupełnienie złożonych dokumentów możliwe jest tylko na warunkach określonych w 

wymaganiach ofertowych w pkt. XI ppkt.2 . 
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Pytanie 7: 

 „Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków SIWZ tj. potwierdzenie gramatury tkaniny 

(poz.1 do 5 pytania ofertowego) jeżeli gramatura będzie potwierdzona w karcie technicznej tkaniny 

wystawionej przez producenta tkaniny?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Zgodnie z wymaganiami ofertowymi oferent zobowiązany jest do złożenia świadectwa 

jakości materiału, w którym obligatoryjnie podana jest jego gramatura. 

 

 

Pytanie 8: 

 „Prosimy o podanie wymiarów logo oraz wielkość liter w logo dla części 1 poz.1,2,3”. 

 

Odpowiedź na pytanie 8: 

 Zgodnie zał.1 do wymagań ofertowych nadruk logo nie dotyczy poz.3 „Kalesony długie 

bawełniane koloru białego”. 

Dla poz.1 ujętej w załączniku nr 1 do wymagań ofertowych nadruk logo wraz z rokiem produkcji 

musi mieścić się na przedniej kieszeni koszuli flanelowej, a dla poz.2 tego załącznika, nadruk logo 

wraz z rokiem produkcji musi odpowiadać wielkości określonej w pozycji 1. 

 

 

 

Pytanie 9: 

 „Czy Zamawiający dla części 1 poz. koszula flanelowa robocza dopuści wzór tkaniny 

czarno-niebieską kratę tzw. szachownicę?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 9: 

 Zamawiający w załączniku nr 1 do wymagań ofertowych  poz. 1 „Koszula robocza 

flanelowa” nie określił koloru oraz wzoru wyrobu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


