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WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-22/2022 pn. Dostawa odzieży roboczej 
 
 

Pytanie nr 1: 
Część I, Poz. 23 oraz 24 
W opisie wymagają Państwo kieszeni zapinane na zamek, czy dopuszczą Państwo kieszenie z 
patkami bez zamka? Na rynku nie występuje kurtka przeciwdeszczowa z kieszeniami na 
zamek. 
Prosimy o doprecyzowanie iż w opisie chodzi o kurtkę przeciwdeszczową, nie ocieplaną. 
Dodatkowo czy kurtka ma być 3/4 czy normalnej długości? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza kieszenie z patkami bez zamka. Zamawiającemu chodzi o kurtę 
wodochronną i wiatrochronną nie ocieplaną. Kurtka o długości ¾. 
 
Pytanie nr 2: 
Poz.12 spodnie myśliwskie. 
Poprosimy o określenie czy mają to być spodnie robocze, czy wyjściowe? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Spodnie myśliwskie mają być to spodnie dla kadry kierowniczej, nie robocze. Spodnie takie 
jak dla myśliwych. 
 
Pytanie nr 3: 
Zamawiający określa " logo " - czy każde logo ma być wykonane metoda haftu? Poprosimy o 
określenie mniej więcej wymiarów haftu oraz koloru( znaczący czynnik przy wycenie) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnił dokumenty o załącznik z logo. 
 
Pytanie nr 4: 
Poz. 21 Sweter/ bluza myśliwska - Opis wskazuje na bluzę typu polar, poprosimy o 
potwierdzenie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o bluzę myśliwską typu polar. 
 
Pytanie nr 5: 
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W związku z zadanymi pytaniami, oraz ponowną wyceną po otrzymaniu odpowiedzi, 
wychodzimy z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia. 02.12.2022r. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zgadza się przedłużyć termin składania ofert do 02 grudnia 2022r. 
 
Pytanie nr 6: 
CZĘŚĆ I, poz. 23 oraz 24  
Poprosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie tkaniny z jakiej mają być wykonane produkty. 
Produkty które występują z tkanin jakie znajdują się w opisie nie występują w kolorze szarym.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza kolor ciemnozielony oraz szary. Kurtka powinna być wykonana z 
wodoodpornego materiału np. Plavitex (tkanina na podkładzie poliestrowym, jednostronnie 
powleczona tworzywem PVC, o wysokiej odporności na rozdzieranie oraz wodoszczelności) 
lub z materiału o podobnych/lepszych właściwościach. 
 
Pytanie nr 7: 
Poz. 18.  
Prosimy o określenie czy koszula ma być damska czy męska.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Koszule cateringowe są damskie ( ok. 67%)  i męskie ( ok. 33%). Szczegółowe zamówienie 
będzie dostarczone wraz z rozmiarówką. 
 
Pytanie nr 8: 
Poz. 20 
Prosimy o doprecyzowanie opisu kurtki oraz składu tkaniny. Pod aktualny opis można 
podciągnąć prawie każdą kurtkę dostępna na rynku o tym składzie tkanin. Poprosimy o 
określenie ilości oraz rozmieszczenia kieszeni ( o ile mają być), systemu zapinania itp. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kurtka zimowa z kapturem w  typie myśliwskiej - "parka" (dłuższa kurtka ocieplana wypełniona 
naturalnym lub syntetycznym puchem) z  miękkiej tkaniny z membraną np. BRATEX o 
najwyższych parametrach paroprzepuszczalności i wodoszczelności 10 000 mm H2O/10 000 
g/m2/24h. Posiadająca system, który efektywnie odprowadza wilgoć na zewnątrz, a 
jednocześnie doskonale ogrzewa i izoluje ciało od zimna.  
Kurtka ocieplenie warstwą np. SUB ZERO zapewniającą komfort cieplny do -30oC. Materiał 
pokryty jest warstwą ochronną, dzięki czemu komplet jest odporniejszy na zabrudzenia i łatwo 
się czyści. Cztery kieszenie na zewnątrz i minimum 1 kieszeń wewnętrzna. Poliester - 97 %. 
Spandex - 3 %. 
Materiały:  Poliester min. 90% i Spandex . Kolor ciemnozielony/ ciemnobrązowy. 


