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WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ 
 

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

Pytanie nr 1: 
Poz. 15,16,17 
Koszulki POLO z wyżej wymienionych pozycji zamawiający wymaga 90% bawełna 10% 
poliester czy zamawiający dopuści produkt wykonany ze 100% bawełny?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza 100% bawełny. 
 
Pytanie nr 2: 
Poz. 14 oraz 26 
Opisy obu wyżej wymienionych pozycji sa takie same jednak w pozycji 26 zamawiający 
wymaga dekolt, prosimy o doprecyzowanie iż chodzi o koszulkę T-shirt damską z dekoltem? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak – chodzi o koszulkę damską z dekoltem.. 
 
Pytanie nr 3: 
Poz. 23 oraz 24 
Czy zamawiający dopuszcza zrobienie logo metodą Floku/flexu? Ponieważ jest to odzież 
wodoodporna, poprzez zastosowanie logo metoda haftu komputerowego odzież ta straci 
swoje właściwości w miejscu wykonania logo 
 
Dodatkowo w udzielonych odpowiedziach zamawiający wyjaśnia iż tkanina z jakiej mają np. 
wykonane produkty to np. Plavitex ( produkt występuje w kolorze szarym, jednak nie jest 
zgodny z opisem przedmiotu zamówienia tzn. nie ma regulacji na dole kurtki oraz nie ma 
regulacji w rękawach za to posiada ściągacz w rękawach ), oraz nie posiada kaptura 
chowanego w stójce. Kaptur za to jest regulowany za pomocą troczków. Prosimy o 
dopuszczenie takowego produktu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na odzieży wodoodpornej logo powinno być metodą floku/flexu, haft podziurawiłby 
materiał, a tym samym straciłby on swoje właściwości. 
 
Zamawiający dopuszcza kurtkę szarą bez regulacji na dole oraz w rękawach, ale ze ściągaczem. 
Dopuszczalny jest także kaptur regulowany za pomocą troczków, a nie chowany w stójce. 
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Pytanie nr 4: 
Poz. 13 
Kamizelka damska pikowana czy zamawiający dopuści kolor czarny ( obecnie kolor 
granatowy jest nie dostępny u producenta) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Preferowany jest kolor granatowy. Zamawiający dopuści jednak kolor zielony, grafitowy , 
jasnoniebieski oraz czarny. 
 
Pytanie nr 5: 
CZĘŚC II 
Poz.5 Zamawiający wymaga obuwia sportowego typu „adidas” Czy zamawiający poprzez 
podanie słowa „adidas” rozumie typ obuwia, czy wskazuje na konkretnego producenta 
obuwia?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wskazuje producenta. Zamawiającemu chodzi o obuwie  w typie „adidas” 
czyli jak najczęściej potocznie jest nazywane sportowe buty. 
 
 


