Gdynia, dnia 10 listopada 2021 roku

WY JASNI ENI A TRESCI SPECY FIK ACJI ISTO TNY CH WA RUNK Ó W
ZAM Ó WI ENI A - POSTEPO WA NI E O UD ZI EL ENIE ZA M Ó WI ENI A
PRO WADZONE W TRY B IE PRZETA RGU NI EOGRANI CZONEGO –
ZNAK : PK M /ZRS/N/25/21
dot. postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na sukcesywne dostawy odziezy roboczej, obuwia roboczego, koszul flanelowych oraz polarów do
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – znak: PKM/ZRS/N/25/21.
Zamawiajacy dzialajac na podstawie §50 ust.2 „Regulaminu udzielania zamówien, których wartosc
jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez Przedsiebiorstwo
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami– udziela nastepujacych wyjasnien
tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczacej
postepowania o udzielenie
zamówienia na sukcesywne dostawy odziezy roboczej, obuwia roboczego, koszul flanelowych oraz
polarów do Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – znak: PKM/ZRS/N/25/21 (dalej jako
„SIWZ”):
Lp.
Tresc pytania Wykonawcy
Wyjasnienie Zamawiajacego

1.

Prosze o dokladne okreslenie Zamawiajacy wymaga (dot. zalacznika numer 1 do SIWZw odziezy z zadania 1, gdzie ma SZCZEGÓLOWY
OPIS
PRZEDMIOTU
byc umieszczona i w jakiej ilosci ZAMÓWIENIA):
tasma odblaskowa .
GRUPA 1 pkt.1 –Ubranie robocze dwuczesciowe:
- na spodniach na obu nogawkach na dole
- na bluzie na rekawach na wysokosci pomiedzy lokciem
a dlonia i na reszcie na tej samej wysokosci przejscie na
plecach i z przodu bluzy;
GRUPA 1 pkt.2 – Kurtka ocieplana :
na rekawach na wysokosci pomiedzy lokciem a dlonia i na
reszcie na tej samej wysokosci przejscie na plecach
i z przodu bluzy ;
GRUPA 1 pkt.6 - Kurtka ochronna ostrzegawcza:
na rekawach na wysokosci pomiedzy lokciem a dlonia
i na reszcie na tej samej wysokosci przejscie na plecach
i z przodu bluzy ;

2.

Prosze o okreslenie co maja
Panstwo
na
mysli
piszac
o
wstawkach
w
ubraniach
roboczych ? Chodzi o karczki
w bluzie i kurtce? Czy tylko jakies
ozdobne lamówki ?

Zamawiajacy wymaga (dot. zalacznika numer 1 do SIWZSZCZEGÓLOWY
OPIS
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA):
GRUPA 1 pkt.1 –Ubranie robocze dwuczesciowe:
umieszczenia w stawek na ubraniach roboczych w innym
kolorze :
- na bluzie i kurtce: – na lokciach, karku i kolnierzu
- na spodniach – w miejscu wzmocnienia na kolanach
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3.

Obuwie gumofilce guma 100% czy
moga byc wykonane z PCV?

dot. GRUPA 2 pkt.3 - Buty gumowo – filcowe (dot.
zalacznika numer 1 do SIWZ- SZCZEGÓLOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):
Zamawiajacy wymaga 100% guma .

4.

Prosze o przeslanie
numer 1 i 2

Zamawiajacy informuje , ze zalacznik numer 1 i numer 2
do SIWZ zostaly zamieszczone na platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings

zalacznika

2/2

