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Modyfikacja i Wyjaśnlenia
Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zanrówienia

Dotycąy postępowania:
,,Dostąwa ubrań sp€cjalnych dla strażaków Kornendy Miejskiej PSP w Łodzi"
znak sprawy MK.2370.4 .2020

Na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
public4nych (t.i. Dz. IJ.z2019 r..poz.1843 zezm.),zwanej dale.i ustawą PZP,Zamawiający
modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, ze:

t. w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ Opis tlrzedmiotu zamóulcg!ąypk!-!!
zanis:#

,,Ęamawiający wy,maga. aby ubranie specjalne l kurtka lekka

r.fłaściwości oqhrolrne i v,.1ztrzynrałościow,- po 20 c,vklach prania

zfnienia się ną zapis:

,,Tamavłiający wymaga, aby ubranie specjalne zachowało wszystkie właściwości

dchronne określone przęz Zamawiającego w kryteriach oceny ofert jako Pl, Pz, P: po

Pvtanis l

-

W załĄczniku nr 1 do SIWZ MK.2370.4.202O Opis pr[edmiottt zamówienia w punkcie 9.1

tabeli Jest zapis: ..Żamawiający wymaga aby ubranie specjalne i kurtka lekka zachowały

w§zysti(i() właściwości ochronne i wytrzymałościowe po 20 cyklach prania w temp. min

600C.

rrosim]l, Zamawiająb"go o doprecyzowanie jakie właścfwości ochronne i wytrzymałościowe

mają st'lełniac ubrania po 20 cyklach prania w temp. mi{ OOOC:

l

zachowały wszystkie

rv tenrp. min 600C."

Łódz, .lnia 06 sierprria 20ż0 r.
MK.2370.4.2,żOż0

2]0 cyklach prania w temp. min 600 C. któlvch wartości Wykonawca wskaże

v| Zńączniku Nr 4 do SIWZ Formularz of,'ertowy'|.



Odpowiedź na Pytanie l
Zgodnie z dokonaną mociyf-ikac.ią ,,Zamawiający wymaga, aby ubranie specjalne zachowało

wszystkie właŚciwości ochronne określone przęz Zamawiającego w lŁryteriach oceny ofert
jako Pl, Pz, P; po 20 ci,i<iach prania w iemp. nrirl 600C, których wartości Wykonawca

wskaże w Załączniku Nr 4 do SIWZ Formularz ofertowy.

Pvtanie 2

Sytuacja związana z koronaw,irusem niesię ze sobą zagtożenle przerw produkcyjnych,

opÓŹnionych clostaw komponentów do produkcji. a tym samym wydłużenia terminu

realizacji dostawy.

Czry w zlviązku z l,r,irl Zarnaw,iający dopuści możliwośc realizacji dostawy do końca 2020

roku?

Odpolviedź naPytanie 2

Zamawiający określił ternrin realizacji zanrowienia do dnia 25 listopada2020 r.

Zamawiający nie dopuszcza lnozlirł,ości dostar.ły do końca 2020 r.

Pvtanie 3

Zamawiający wprowadził do oceny jakościowej parametr odporności membrany na

przesiąkanie, pomija.iąc całkorvicie odporność jej rra działanię temperatirry i starzenie.

Czy wobec tego w ocenie jakościowej Zamawtalący wprowadzi znmiennie wymaganie

spełnienia dla membrany z u,względnienienl szwów krzy,źowych warunku wodoszczelności

na poziomie min. 100kPa wg PN-EN 208i 1 ,ptzed i po teście 5 minut w temperaturzę260oC

wg ISO 17493?

Dla jasności dodam. ze wocloszczelność membrany na poziomie 100kPa, to 5-krotnie więcej

niż wymaganie normy PN/EN 469 określonę na poziomie 20kPa.

Odpowiedź na Pytanie 3

Zamawiający nie wprowadza zmiany w powyzszym zakresie.

Pvtanie 4

Zamawiający punktuje paramett, opór pary rvodrrej dla układu materiałowego ubrania wg.

Pkt 6.12. PN-EN 469,badany wg EN 31092 RET. Przywołana norm{ PN_EN 469 określa

ten paramett napoziomie 30 m2Pa/W.

Czy w związku z t7,m Zamawiający określi

wartość badanego parametru na poziomie 30

Odpowiedź naPytanie 4

na potrzeby przeliczenia punktów maksymalną

m2Pa/W zamtast 18 m2Pą/W?

Zamawiający nie wprowadza zmiany w powyższym zakresie.



Pytanie 5

Ząmawiający wprowadza 15 pkt. za posiadanie pruez wykonawcę raportu z "badń
przeprowadzonych wg metody opisanej w załączniku E normy PN EN zawierający wyniki

bądań zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 469

metoda ISO 13506i2008 (tzw. Thermomann). Wymagania dla oparzeń II. st. max 2Yo,

III. st. 07o".

Ubrania najwyższej jakości realiz,uilą nie tylko 0oń oparzeń III st., alę takżę ponizej 0,9oń

oparzeń II st.

Czy Zamawiający 1rprowadzi gradację punktacji uwzględniającą najniżs ze wskazanie co do

poparzeń Il st.?

Czy badanie to porYinno być przeprowadzone bęz udziału bielizny termoaktywnej, która

może mieć wpływ na wynik badania?

Odpowiedź na Pytanie 5

Zumawiilący wpro\ładził gradację punktacji dla poparzeń II i III stopnia.

Zamawiapcy nie dolonuje dodatkowych zmian w powyższym zakresie.

Zamawiający w SIjVZ wskazał. że badanie nra być przeprou,adzonę bez, uĘcia bielizny

termoaktywnej.

Pvtanie 6

Zamawiaia., .ły*ulu aby w kurtce zgodnej z PN-EN 469 nałokciach, ramionach i plecach

orazw spodniach n| Oo'unu.h. znajdowały się elementy amortyzujące (pkt. 2.11,2.t2 i3.2

OPZ). 
l

Czy elenlenty te {nają być rrrykonane z materiału o nisl<iej absorbc.ii wody (<lZo),

trirdnopalP"ro, o.r.ludanego wg. PN-EN ISO l5025 Ochrona przed płomieniem - metoda

badania o graniczonJro .ororrestrzen iani a płomienia po o dzieży ochronnej ?

Odpowiedź na Pvtanie 6

zamavłiający nie *$ro*udro dodatkowych wymagań vl por,vyżsą,m zakresie.

Pvtanie 7

Czy Z,amarviający ivymaga, aby szelki opisane w pkt. 3.8 były wvposazone w funkcję

szybkiego aociąganta ( podobnie jak w szelkach aparatów ocldechov4ych)?

Funkc.ia ta wpływa r|a szybkośc i wygodę zakładanii zdejmowarria spodni.

Odpowiedź na P.v-tanie 7

Zamawiający nie w|,maga. aby szelki opisane w pkt. 3,8 Z.ałącznik_a Nr l do SIWZ byĘ
WYPoSaZone w rr|*.1ę szybkiego clociągania (podobnie juk w szelkach aparatów

oddechorrvch ).



Pvtanie 8

Na rynku dostępne są ["rbrarria. które dla zachowatria właściwości hyd,

muszą byc poddarvane obróbce termicznei poprzez prasowanie lub

w podwyższonej temperalurze (60st.C). Suszenie tych ubrań w

w warunkach normainycir teruperatur, nie gwarantuje zaclrowania t,vch

cza zamawiający dopuszcza możliwośc zaotbrowania takiclr właśnie

Odpowiedź na Pytanie 8

Zgodnie z dokonaną irrodytrikacją Zamawiający wymaga. aby ubrani

wszystkie właściwości oclrronne okreśione przę7, Zamawiającego w
jako P1, Pz, P: po 20 cyklach prania w temp. min 600C,

Zgodnie z pkt. 9.3 Załączitika Nr l do SIWZ ZamawiĄący nie

fobowych po praniu

suszenie ,w suszarce

sposób grawitacyjny

brań?

specjalne zachowało

ryteriaclr oceny Ofert

ubrań specjalnych

warunkiem

suszenla w s szarkach bębnowych

i kurtki lekkiej, które zaclrorvują właściwości hydrofobowe po prarriu tylko pod

ich wyprasowania.

Jednocześnie zgodnie z pkt. 9,2 Załącznika Nr 1 do

ubranie specjalne i kurlka lekka były dopuszczone do

(mechanicznych).

SIWZ Zama ialący wymaga, aby

rJSKl
POżĄRNEJ

st. bryg. mgr inż.


