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NZ-610/05/11-2KW Gdynia, 05.10.2011

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 2

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.

Pytanie  1.

Dot. spodni softshellowych, pkt 4, parametry kieszeni ppkt e) (kieszenie)2 nak adane z tylu przykryte
patkami zapinane na zatrzaski metalowe (napy)

Jako producent odzie y wodoodpornej posiadaj cy do wiadczenie w produkcji tego typu odzie y
prosimy o dopisanie mo liwo ci zapinania na rzepy. Rozwi zanie to jest powszechnie stosowane w
trudnych warunkach morskich z uwagi na praktyczno  oraz zachowanie wysokiej jako ci przez ca y
okres u ytkowania.

Odpowied  Zamawiaj cego:

Zamawiaj cy dopuszcza rozwi zanie zaproponowane przez Wykonawc  i tym samym modyfikuje
tre  punktu wprowadzaj c tre  „lub rzepy”. Tym samym tre  przedmiotowego punktu uzyskuje
brzmienie: kieszenie -  2 nak adane z ty u przykryte patkami zapinane na zatrzaski metalowe ( napy)
lub rzepy,

Ponadto zamawiaj cy, celem doprecyzowania zapisów siwz, dokonuje poni szych modyfikacji:

1. SIWZ, pkt 13.0 – Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty (…),
w ka dym z zada -  Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, pkt 7b – wykre la si  s owo „kolorystyka”.

Uzasadnienie: Zamawiaj cy, celem u atwienia wykonawcom sporz dzenie oferty i udzia u w
post powaniu, zezwoli  by do czone przez Wykonawców do oferty próbki – egzemplarze odzie y,
by y w innym kolorze ni  wymagany przez Zamawiaj cego, jednocze nie zastrzegaj c, i  na etapie
realizacji zamówienia wykonawca, który zawar  umow , zobligowany jest do dostarczenia
asortymentu w kolorystyce zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.
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Jednocze nie Zamawiaj cy doprecyzowuje, i  w przedmiotowym kryterium opisanym w pkt 7b w
ka dym z zada , zamawiaj cy b dzie bra  pod uwag  poprawno  wykonania kroju  z uwagi na
walory u ytkowe odzie y – d ugo  i szeroko  poszczególnych elementów, szeroko  r kawów,
nogawek itd, z zachowaniem obowi zku wykonania przez wykonawców odzie y zgodnego z siwz.

2. SIWZ, pkt 13.0 – Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty (…),
w ka dym z zada -  Zadanie 1, Zadanie 2, pkt  6e.

Zamawiaj cy podkre la, zgodnie z pkt 10.4 SIWZ, i  przedstawione przez wykonawc  próbki b
oceniane pod wzgl dem oznakowania – ta my odblaskowe, loga, jednak e zamawiaj cy dopuszcza
mo liwo  przedstawienia przez Wykonawców asortymentu opatrzonego logiem o wizualizacji
innej ni  opisana w siwz, (np. logiem innych s b dla których wykonawca realizowa  zamówienie) z
zastrze eniem konieczno ci realizacji zamówienia wg zapisów siwz. Przedmiotem oceny
zamawiaj cego sposób znakowania odzie y, wykonania loga, jego mocowanie i rozmieszczenie, jak
zosta o wskazane w SIWZ.

3. Za . nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zadanie 2, pkt 2 ppkt 5, tre :

1) przepuszczalno  powietrza (APJ wg normy PN-EN 342 materia u winna odpowiada  co
najmniej klasie 3-j i stanowi  warto  w zakresie 1,5 do  2mm/s),

zast puje si  tre ci :

2) przepuszczalno  powietrza (APJ wg normy PN-EN 342 materia u winna odpowiada
co najmniej klasie 3-j i stanowi  warto  nie wi ksz  ni   2mm/s),

4. Za . nr 2 do SIWZ – Formularz oferty – Zadanie 3, Tabela, tre :

3. Koszula „POLO” z
krótkim r kawem

szt 50

4. Koszula robocza szt 900

Zast puje si  tre ci :

3. Koszula „POLO” z
krótkim r kawem

szt 900

4. Koszula robocza szt 50

Powy sza modyfikacja usuwa b d pisarski Zamawiaj cego w Formularzu oferty i dostosowuje ilo ci
wskazane w tabeli do ilo ci wskazanych w za . nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiaj cy po sporz dzeniu ujednoliconej tre ci SIWZ zawieraj cej dokonane w post powaniu
modyfikacje, niezw ocznie umie ci j  na stronie internetowej zamawiaj cego.
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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


