
Siedliska, dnia 05.07.2021 r. 
 
Nr postępowania:  ZP-PGO/03/2021                                                 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowidzi na pytania 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wynajem i serwis odzieży 
roboczej na potrzeby pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 
 
 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawia 
odpowiedzi na pytania: 

 
1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia ( zał. Nr 5 do Siwz) w warunkach określił wymóg 
posiadania przez Wykonawcę wdrożonego systemu analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego 
RABC certyfikowanego zgodnie z normą EN 14065:2016,  
Wdrożenie Systemu RABC nie jest obligatoryjnie obowiązkowe dla pralni a jedynie dobrowolnie.  
Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na to, aby Wykonawca w zamian posiadał wdrożone procedury 
technologiczne i jakościowe wg własnego systemu określonego w Księdze Jakości oraz opinii 
Sanepidu potwierdzającego nadzór sanitarny oraz cykliczne badania wymazowe w zakresie jakości 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego wykonanych usług?  
Uwzględnienie naszej propozycji pozwoli na możliwość składania ofert przez większe grono 
Wykonawców z doświadczeniem, którzy również dbają o jakość świadczonych usług.  
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian 
 
2. Pytanie do Wykazu Artykułów ( zał nr 7)  
- Czy Zamawiający zgodzi się na bluzy robocze ( lp. 3,4) z podkrojem szyjnym wykończonym 
kołnierzem zamiast stójką?  
- Czy Zamawiający zgodzi się na kurtki zimowe (lp. 9) z opisem:  
„Kurtka ocieplana zapinana na zamek, kryty wąską plisą,  
Podkrój szyi wykończony plisą, kaptur dopinany na zamek, wewnątrz wykończony polarem, dwie 
kieszenie piersiowe -wielofunkcyjne, dwie kieszenie przednie wpuszczane w szwach łączących, 
zapinane na zamek, ozdobne stębnowanie,  
Jedna kieszeń wewnętrzna naszywana. Rękawy wykończone mankietem z gumką, regulacja na 
zapinki z rzepem. Dół kurtki zakończony tunelem z sznurogumką regulowaną po bokach , tył lekko 
wydłużony, wewnątrz ocieplenie , tkanina wierzchnia z wykończeniem wodoodpornym , gr.255/g/m2, 
skład 50 % CO+50% PES” kolor szaro-czarny lub granatowo-czarny.  
- czy Zamawiający zgodzi się na kurtki zimowe ( lp. 10) z opisem:  
„ Kurtka chroniąca przed zimnem, zapinana na zamek kryty plisa zapinana na zatrzaski, podkrój szyi z 
kołnierzem, kaptur dopinany na zamek, 2 kieszenie dolne z mieszkami , kryte patkami, 1 kieszeń 
wewnętrzna, w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma, rękawy wykończone 
obrębem , wewnątrz wszyty ściągacz ochronny, na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek z 
przegródką na długopis i telefon, dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem” gr. 230g/m2 skłąd 
70% PES + 30% CO, podszewka 100% PES, kurtka certyfikowana 13688, 343,342. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian 

 
              Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


