Wrocław, dn. 26.04.2019 r.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

Numer ewidencyjny 329/2019/WEW
Numer sprawy: DZP.263.24.2019.BM
/strona www./

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ I SPRZĘTU SŁUŻBY
MUNDUROWEJ
nr sprawy WNP/337/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Zakup odzieży specjalistycznej i sprzętu służby mundurowej
1.Ponieważ odzież ochronna jest przeznaczona dla ratownictwa medycznego, która
powinna spełniać określone normy i rozporządzenia czy wobec tego Zamawiający
żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez Niezależny Instytut Badawczy
certyfikatów , które będą potwierdzały spełnienie wymagań:
ODP. Zamawiający nie wymaga Certyfikatów, przedmioty przeznaczone dla
ratowników medycznych muszą spełniać wymogi określone w ww. rozporządzeniu
2. Ponieważ zgodnie z rozporządz. M Z z dnia 18.10.2010 r „Umundurowanie
członków zespołów ratownictwa medycznego tabela1 Umundurowanie letnie i
zimowe członków zesp. rat. med. tkaniny użyte do wykonania ubiorów winny
spełniać określone parametry, a w szczególności:
UMUNDUROWANIE LETNIE
Poz. 1. Koszula:
a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą,
b/.materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m2xPa/W .
Poz. 2. Koszulka z krótkimi rękawami:

a/.materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m2xPa/W .
b/.barwa czerwona zgodna z Polska Normą.
Poz . 3 Spodnie ( letnie):
a./barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą.
Poz. 4. obuwie (całosezonowe):
a/.materiał: skóra lub skóra i tkanina, impregnowane wodoodpornie.
Poz. 5. Kurtka (całosezonowa):
a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą, klasa 2 w zakresie
minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków
zespołów ratownictwa medycznego.
b/.zgodna z PN , co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu
pary wodnej.
Poz. 6. bluza-podpinka do kurtki :
a/.zgodna z Polską Normą , co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego .
b/.barwa czerwona zgodna z PN.
Poz. 7. czapka (letnia):
a./barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą.
Poz.8. Kamizelka:
a./barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą.
UMUNDUROWANIE ZIMOWE
Poz. 1. Spodnie (zimowe) :
a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą, klasa 2 w zakresie
minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków
zespołów ratownictwa medycznego.
b/.zgodna z PN , co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu
pary wodnej.
Poz. 2. obuwie(całosezonowe):
a/.materiał: skóra lub skóra i tkanina, impregnowane wodoodpornie.
Poz. 3. Kurtka (całosezonowa):
a/.barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polska Normą, klasa 2 w zakresie
minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków
zespołów ratownictwa medycznego.
b/.zgodna z PN , co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie
oporu pary wodnej.
Poz. 4. czapka (zimowa):
a/.zgodna z Polską Normą , co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego .

b/.barwa czerwona zgodna z PN.
Poz. 4. Rękawice:
a/.materiał ;skóra/tkanina/dzianina.
czy wobec tego :
Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań(parametry) użytych do
wykonania ubiorów dla ratownictwa medycznego tkanin, poprzez dostarczenie
świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności, z których wynikać będzie, iż
użyte materiały do wykonania ubiorów będą spełniały wymagane rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2018 r ? Czy też mogą być to tkaniny produkcji np.
azjatyckiej nie posiadające w/w świadectwa certyfikatów, deklaracji zgodności, itp.?
ODP. Zamawiający nie wymaga Certyfikatów, przedmioty przeznaczone dla
ratowników medycznych muszą spełniać wymogi określone w ww. rozporządzeniu

3. Ponieważ „obuwie całosezonowe ratownika medycznego” będzie użytkowane w
warunkach „trudnych” i muszą spełniać wymagania dla środków ochrony
indywidualnej., czy wobec powyższego Zamawiający żąda deklaracji zgodności
wystawionej przez PRODUCENTA potwierdzającej spełnienie wymagań normy PNEN ISO 20347:2007 ? Czy też może to być tylko oświadczenie
np. dystrybutora obuwia dostarczającego obuwie produkcji np. azjatyckiej ?
ODP. Zamawiający nie żąda oświadczenia i deklaracji Producenta spełniającej
powyższej normy. Przedmiot musi być zgodny z opisem przedmiotu.
4.Czy Zamawiają żąda dostarczenia certyfikatów potwierdzających ,że system
zarządzania jakością w organizacji WYKONAWCY spełnia wymagania :
4.1. ISO 9001:2015 oraz
4.2. AAP 2110:2016
ODP. Zamawiający nie żąda dostarczania ww. certyfikatów zarządzania jakością.

II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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