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UDP/626/09/2022                                                                                            Zabrze, dnia 15.09.2022 roku 

  

OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W 

POSTĘPOWANIU NR 2/2022 

 

 

 

dotyczy:  postępowania nr 2/2022 pn.: „Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków 

ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w latach  

2022-2023”. 

 

Zgodnie z §6 ust. 8 pkt. b) Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach  

o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o. Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Oferentów 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie nr 1: 

W związku z aktualną sytuacją na rynku, przy tak znacznych podwyżkach cen surowców do 

produkcji tkanin, obuwia oraz środków czystości zarówno producenci jak i my dystrybutorzy nie 

jesteśmy w stanie zapewnić cen przez okres 1 roku. Dlatego też proszę o możliwość wprowadzenia 

korekty cen na podstawie aneksu do umowy za porozumieniem stron. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, informując jednocześnie iż Wykonawca powinien tak 

skalkulować swoją ofertę, aby spełniała wymagania Zamawiającego oraz nie generowała 

dodatkowych kosztów u Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia.  

 

Pytanie nr 2: 

Z uwagi na dużą ilość asortymentu do wyceny prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia 

wzorów do oferty, a dopuszczenie możliwości złożenia kart katalogowych zaoferowanego 

asortymentu. 
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, informując jednocześnie, iż wzory w przypadku zawarcia 

umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostaną zatrzymane na 

czas trwania umowy, natomiast w innym przypadku zaraz po rozstrzygnięciu postępowania 

zostaną zwrócone. Zamawiający informuje także, iż można dołączyć do oferty deklaracje 

potwierdzające wymagane parametry jednak nie jest to wymagane. 

 
Pytanie nr 3: 

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 14 dni roboczych. Prosimy także o wydłużenie terminu 

dostaw ubrań dla nowoprzyjętych pracowników do 7 dni roboczych - do 24h nie jest logistycznie 

możliwe dostarczenie Zamawiającemu nowego sortu odzieżowego. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, informując jednocześnie, iż tak krótki okres realizacji 

pojedynczego zamówienia wynika ze specyfikacji pracy na terenie zakładów górniczych i 

związanych z tym wymagań, co do ubiory nowoprzyjętych pracowników już od pierwszego dnia ich 

pracy. 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający wymaga ubrań z dopuszczeniem do stosowania w górnictwie? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż sorty odzieżowe wymienione w SIWZ nie wymagają dopuszczeń do 
stosowania w górnictwie. 
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