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Warszawa, 2019.03.07 

 
 
Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
 

 
Wyjaśnienia treści  SIWZ nr  1 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na zakup obuwia roboczego, znak sprawy:  
PN – 54/19/JP 
  
 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tj.), 
Zamawiający wyjaśnia  co następuje: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający jest skłonny zmienić odpowiednie zapisy w SIWZ, zrewidować realnie swoje 
ilościowe potrzeby w zakresie dostaw obuwia, i zaproponować potencjalnym oferentom 
zawarcie umowy na okres 1 roku?  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na 24 miesiące od daty 
zawarcia umowy, bądź w przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego umowy w tym 
terminie, do czasu pełnego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż przez okres 36 
miesięcy.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający pod pojęciem "buty" ( l.p.5 i l.p.6 ) rozumie trzewiki z cholewką zakrywającą 
kostkę ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający pod pojęciem "buty" (poz. 5 i poz. 6) rozumie trzewiki  
z cholewką zakrywającą kostkę.  
 
 Pytanie nr 3: 
Czy zamawiający zechce wprowadzić w l.p.6 uzupełnienie w opisie przedmiotu zamówienia 
analogicznie jak w l.p.5 "... zapinane na zamek lub wiązane" ?   
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie pozycji nr 6; nowy zapis brzmi:  
TRZEWIKI SKÓRZANE OCIEPLANE (OCIEPLINA TYPU POLAR LUB KOC) NA GUMIE LUB 
POLIURETANIE, ZAKRYWAJĄCE  KOSTKĘ, WIĄZANE.  
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Pytanie nr 4: 
Prosimy jednocześnie o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny na należyte 
przygotowanie ofert, a więc o 7 dni roboczych od terminu udzielenia odpowiedzi na zadane 
pytania. 
Odpowiedź:  W dniu 4.03.2019 r. Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 14.03.2019 r. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1i2 obuwie wykonane z wysokiej jakości PCV, produkcji 
krajowej z certyfikatem Jednostki  Notyfikowanej I.P.S. Łódź. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 i 2 obuwie wykonane z wysokiej 
jakości PCV, produkcji krajowej z certyfikatem Jednostki  Notyfikowanej I.P.S. Łódź. 
 
Pytanie nr 6: 
W pozycji 3 i 4 proszę o wyjaśnienie sformułowania ,, pieta bez podszewki”.  
Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie pozycji nr 3; nowy zapis brzmi:  
PÓŁBUTY BEZPIECZNE PERFOROWANE, PIĘTA BEZ PODSZEWKI - WYŚCIEŁANA SKÓRĄ,  
Z PODSZEWKĄ ANTYELEKTROSTATYCZNĄ. PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, CHOLEWKA ZE 
SKÓRY NATURALNEJ GŁADKIEJ, PERFOROWANE, WYJMOWANA WYŚCIÓŁKA PODESZWY 
NIERYSUJĄCE POWIERZCHNI I NIEPOZOSTAWIAJĄCE ŚLADÓW. 
Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie pozycji nr 4; nowy zapis brzmi: 
PÓŁBUTY BEZPIECZNE, PERFOROWANE, PIĘTA BEZ PODSZEWKI - WYŚCIEŁANA SKÓRĄ,  
Z PODSZEWKĄ ANTYELEKTROSTATYCZNĄ. PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA, CHOLEWKA ZE 
SKÓRY NATURALNEJ, GŁADKIEJ PERFOROWANEJ, WYJMOWANA WYŚCIÓŁKA. PODESZWY 
NIERYSUJĄCE POWIERZCHNI I NIEPOZOSTAWIAJĄCE ŚLADÓW, Z METALOWYM 
PODNOSKIEM 
 
Pytanie nr 7: 
Czy zamawiający dopuści w pozycji 7 obuwie wykonane ze skór naturalnych , nie licowych. 
Obuwie dobrej jakości, sprawdzone w wielu przetargach, z 12 miesięczną gwarancją,  
w atrakcyjnych cenach. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 7 obuwie wykonane ze skór 
naturalnych, nie licowych, obuwie dobrej jakości, z 12 miesięczną gwarancją,  
w atrakcyjnych cenach. 
 
Pytanie nr 8: 
Proszę podać numery norm bezpieczeństwa  do poszczególnych pozycji. 
Odpowiedź:  Zamawiający podaje normy bezpieczeństwa  do poszczególnych pozycji: 
1)  gumofilce na gumie - norma wycofana; 
2) kalosze - norma wycofana; 
3) półbuty - norma nr PN-EN ISO 20346:2014-08; 
4) półbuty - norma nr PN-EN ISO 20344:2005; 
5) trzewiki - norma nr PN-EN ISO 20346:2014-08; 
6) trzewiki - norma nr PN-EN ISO 20346:2014-08; 
7) półbuty - norma nr PN-EN ISO 20344:2005; 
8) półbuty - norma nr PN-EN ISO 20346:2014-08; 
9) półbuty - norma nr PN-EN ISO 20346:2014-08. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikowano załącznik nr 1 do SIWZ.  
 
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 
 
W załączeniu: 
- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ 
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