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NZ-610/05/11-1KW Gdynia, 23.09.2011

Wykonawcy ubiegaj cy si

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw  odzie y ochronnej
i roboczej dla pracowników MSPiR w Gdyni, Znak post.: NZ-NTZ/II/PN/06/11

Odpowied  na pytania, modyfikacja tre ci SIWZ  nr 1

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówie  publicznych(tj.Dz. U. nr  113, 749 z pó n. zm.), zwanej
dalej Pzp, Zamawiaj cy: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni informuje, i  w
przedmiotowym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw  odzie y ochronnej i
roboczej dla pracowników MSPiR, wp yn o zapytanie, które wraz z odpowiedzi  zamieszczono
poni ej.

Dot. zadania nr 2 – dostawa kurtek i spodni softchelowych

Pytanie  1.

W specyfikacji produktu opisuj cej parametr wodoszczelno ci odwo ujecie si  Pa stwo do normy PN
–  EN  343:  2008,  z  ko cowym  wymogiem  „dzia aj cy  na  materia  wg  najwy szej  3  klasy  o
wodoszczelno ci nie mniejszej ni  960 hPa.

Poniewa  najwy sza warto  wodoszczelno ci w tej normie jest nie mniej ni  130hPa, czy podany
wymóg 960 hPa jest dla nowego fabrycznie produktu czy te  dla materia u poddanego wst pnej
obróbce praniu, cieraniu itd.?”

Odpowied  Zamawiaj cego:

Wed ug  normy  PN  –  EN  343:2008,  parametr  wodoszczelno ci  [Wp]  odpowiadaj cy  3-j  klasie  jest
wi kszy lub równy 130 hPa Wp  13000Pa (130 hPa), natomiast materia  winien posiada
wodoszczelno  nie mniejsz  ni  960 hPa (materia  fabrycznie nowy).

Pytanie 2.

Ocieplacz ma zosta  wykonany z dzianiny softshellowej spe niaj cej wymagania normy PN-EN 14058-
prosz  o sprecyzowanie czy chodzi o norm : PN-EN 14058[1], PN-EN 14058[2]   czy PN-EN 14058[3].

Odpowied  Zamawiaj cego:

Ocieplacz ma zosta  wykonany z dzianiny softshellowej spe niaj cej wymagania normy PN-EN 14058(
1 ) dot. wyrobów chroni cych cia o przed wych adzaniem w rodowisku o obni onej temperaturze

Pytanie 3.

W wymaganiach dotycz cych ocieplacza softshellowego wymienione s  zamki wodoszczelne
(kieszeniowe) oraz bryzgoszczelne (zamek g ówny, wywietrzniki). Prosz  o wyjasnienie czy chodzi o
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zamki bryzgoszczelne, jakie zwykle stosuje si  w tego typu odzie y czy te  zamki w 100%
wodoszczelne stosowane np. w skafandrach wodoszczelnych

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamawiaj cy wymaga, by wskazane  zamki b yskawiczne ( Zadanie 2 II pkt.10 a, b, III 4a, b)  by y
zamkami bryzgodszczelnymi.
Zamawiaj cy modyfikuje tre  SIWZ w mniejszym zakresie

Pytanie 4:

Prosz  o wyja nienia dotycz ce kaptura w bluzie softshellowej: kaptur, który mia by by  chowany w
stójce nie móg by by  wykonany z tkaniny soft Shell. Jest to zbyt gruba tkanina, by mo na j  by o w
sposób komfortowy dla u ytkownika zmie ci  w stójce. Mo liwe jest wykonanie albo kaptura
softshellowego, który b dzie odpinany na zamek lub na sta  umocowany do stójki, ale nie b dzie w
niej chowany lub kaptura z bardzo cienkiej tkaniny, który b dzie chroni  przed wiatrem oraz opadami,
ale nie b dzie ciep y. Kaptur z tkaniny móg by by  chowany w stójce. Prosz  o wyja nienie jakiego
rodzaju kaptura Pa stwo oczekuj .

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamawiaj cy wymaga, by kaptur z daszkiem by  wykonany z tkaniny poliestrowej ( 100 % ), na sta e
umocowany z mo liwo ci  chowania w stójce

Pytanie 5:

Na prawym przedzie ma zosta  umieszczona „plakietka identyfikacyjn  dla osób funkcyjnych”. Prosz
o wyja nienie czy chodzi Pa stwu o mo liwo  umieszczenia Pa stwa gotowego identyfikatora czy
te  wykonanie przez Wykonawc  w dowolnej formie takich identyfikatorów?
Je li ma zosta  umieszczony gotowy identyfikator prosz  o udost pnienie zdj cia oraz podanie
wymiarów.
Je li ma to by  inna forma, prosz  o wyja nienie jak ma ona wygl da  (np. doczepiana  naszywka
imienna na rzepie).

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamawiaj cy dopuszcza rozwi zanie dowolnie wybrane przez wykonawc , tj. plakietka
identyfikacyjna w której   umieszcza si  napis ( kapitan, kierownik BSR ) lub wykonanie naszywek z
napisem umocowanych na rzepie.

Pytanie 6:

Prosz  o wyja nienia dotycz ce ilo ci i umieszczenia kieszeni na spodniach. Ilo ci i     umiejscowienia
kieszeni podane przez Pa stwa wykluczaj  si . Je li umieszczone zostan  2 kieszenie na wysoko ci
po owy uda, a nast pnie 2 kieszenie standardowe, to nie zostaje wystarczaj co przestrzeni na
dodatkowe 2 kieszenie pomi dzy udowymi i standardowymi. Prosz  o przes anie przyk adowego
zdj cia lub szkicu umiejscowienia i wielko ci kieszeni

Odpowied  Zamawiaj cego:

1. Zamawiaj cy podtrzymuje opis zawarty w SIWZ jednocze nie informuje o ilo ci i rozmieszczeniu
kieszeni:
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- dwie kieszenie na wysoko ci bioder- sko ne otwory ( standard )

- dwie kieszenie na cz ci ½ uda zapinane na zamki bryzgoszczelne, nast pnie nieco poni ej
nak adane dwie kieszenie na powy sze ( na ½ cz ci uda ) przykryte patk  zapinane na ta
samoszczepn , dodatkowo na prawej kieszeni udowej kiesze  na telefon komórkowy, oraz dwie
kieszenie z ty u przykryte patkami zapinanymi na zatrzaski ( napy metalowe ).

Ponadto Wykonawca poprosi  o zamieszczenie / przes anie bardziej czytelnych i o lepszej jako ci
zdj  spodni softshellowych.

Zdj cia te zostan  zamieszczone przez zamawiaj cego na stronie internetowej Zamawiaj cego, oraz
przes ane mailem wraz z niniejszym pismem wykonawcom, którzy ubiegaj  si  o udzielenie
zamówienia.

Jednocze nie Zamawiaj cy, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, wprowadza nast puj  modyfikacji
tre ci  SIWZ w niniejszym post powaniu:

1.  Pkt. 6.3 SIWZ, tre  „w pkt a i b” zast puje si  tre ci  „pkt 6.1 i 6.2.”
2. Pkt 6.4, dopisuje si  tre : „W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o

udzielenie zamówienia, oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5.3., kopie
dokumentów dotycz cych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s  po wiadczane za
zgodno  z orygina em odpowiednio przez wykonawc  lub te podmioty”

3. Pkt 6.7, tre  „kraju pochodzenia osoby”, zast puje si  odpowiednio s owami „miejscu
zamieszkania osoby” ( linia 1) oraz „miejsca zamieszkania osoby” (linia 5)

4. Pkt 6.9. wykre la si  tre  „a lub b”
5. Pkt 6.10, tre  „5.3” zast puje si  tre ci  „5.4”
6. Pkt 17.8, tre  : „pkt 17.10 i 17.11” zast puje si  tre ci  „pkt 17.6 i 17.7”
7. Pkt 17.16 tre  : „pkt 17.15” zast puje si  tre ci  „pkt 17.11”
8. Za  nr  1  do  SIWZ  –  Opis  przedmiotu  zamówienia,  Zadanie  1.  Pkt  II  ppkt  2.  Wymagania  dla

ytych tkanin, dopisuje si  tre :
           „ c) g sto  liniowa u ytego w ókna:

osnowa – min 300 D,

tek – min 300 D”
nadaj c powy szej tre ci lit. c), oraz kolejnym ppkt (lit. c – f) przypisuj c kolejne litery (lit. d –
g) wg przyj tego wyliczenia.

9. Za  nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie
3, zapisy podkre lone wo aczem UWAGA, tre : „Szycie (wykonanie wyrobu) wg wymiarów
standardowych (za . tabela rozmiarów). Szczegó owe rozmiary niestandardowe zostan
przedstawione do 7 dni po podpisaniu umowy po dokonaniu obmiaru sk adu osobowego
pracowników”

zast puje si  tre ci :
„Szycie (wykonanie wyrobu) dostosowanych indywidualnie do pracowników, z
uwzgl dnieniem mo liwo ci stosowania rozmiarów standardowych w przypadku
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jednoczesnego zachowania konieczno ci dostarczenia ubra  odpowiadaj cych wymiarom
pracowników. Jednocze nie Zamawiaj cy o wiadcza, i  dysponuje szczegó owymi wymiarami
pracowników i na wniosek wykonawców mo e informacje te udost pni  na ka dym etapie
prowadzonego post powania, a najpó niej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy”.

10.  Za . nr 6 do siwz – Wzór umowy, par. 7 ust 1, tre c: o której mowa w par. 2” zast puje si
tre ci  „o której mowa w par. 1 ust 2 i n.”

11.  Za  nr  6  do  siwz  –  Wzór  umowy,  par.  8,  istniej cemu  ust.  5  nadaje  si  nr  ust.  6,  oraz
wprowadza ust. 5 o tre ci: „ W przypadku nie zrealizowania umowy w podstawowym jej
wymiarze  (bez  opcji  okre lonej  w  par.  1)  w  wymaganym  terminie  do  15.12.2011r,
Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy w zakresie asortymentu, który nie
zosta  dostarczony w wskazanym terminie. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy
nale ne b dzie jedynie za asortyment dostarczony w wymaganym terminie.”

12. Za . nr 7 do SIWZ, Regulamin dzia ania Zespo u Bieg ych, w tytule wykre la si  tre  po s owie
„Bieg ych”.

Jednocze nie Zamawiaj cy zaznacza, i  wprowadzenie powy szych zmian nie wymaga wprowadzenia
zmian w tre ci og oszenia o zamówieniu ani zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofertach i nie zostaje przed ony termin sk adania ofert.

Tym samym:

Termin sk adania ofert: 17.10.2010r, godz. 9.45

Termin otwarcia ofert: 17.10.2010r, godz. 10.00

Niniejsza informacja jest integraln  cz ci  SIWZ i jest wi ca dla Wykonawców bior cych udzia  w

niniejszym post powaniu.

Dyrektor
/ - /

Marek D ugosz


