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Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr NM/ZP.06/28/05/12. na „Dostawę odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko”  
Sp. z o.o. we Włocławku”. 

 
PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 
przekazuje treści zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 
Pytania nr 1: 
Czy buty ochronne skórzane męskie (bez podnoska) mają mieć wkładki antyprzebiciowe? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wymaga aby buty ochronne skórzane męskie (bez podnoska) wyszczególnione  
w poz. 2.1. wykazu rzeczowo-ilościowego, miały metalowe wkładki antyprzebiciowe. Przedmiotowe 
buty winny być odporne na przebicie tzn. winny posiadać podeszwę dwuwarstwową – pierwsza 
warstwa obuwia odporna jest na przebicie szkłem lub przedmiotem metalowym, natomiast druga 
warstwa zewnętrzna obuwia urzeźbiona, odporna mechanicznie i odporna chemicznie, na lekkie ługi 
czy kwasy. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy buty profilaktyczne dla sprzątaczki typu adidas mają być z podnoskiem? (norma EN 345-1:1992  
dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy z ochroną palców stopy zabezpieczającą przed 
uderzeniem z energią do 200 J). 
 
Odpowiedź: 
Nie, buty profilaktyczne dla sprzątaczki typu adidas wyszczególnione w poz. 2.3. wykazu rzeczowo-
ilościowego, mają być bez podnoska. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy buty ochronne skórzane męskie (z podnoskiem) mają mieć też wkładki antyprzebiciowe? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wymaga aby buty ochronne skórzane męskie (z podnoskiem) wyszczególnione  
w poz. 2.2. wykazu rzeczowo-ilościowego, miały metalowe wkładki antyprzebiciowe. Przedmiotowe 
buty winny być odporne na przebicie tzn. winny posiadać podeszwę dwuwarstwową – pierwsza 
warstwa obuwia odporna jest na przebicie szkłem lub przedmiotem metalowym, natomiast druga 
warstwa zewnętrzna obuwia urzeźbiona, odporna mechanicznie i odporna chemicznie, na lekkie ługi 
czy kwasy. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy buty gumowe mogą być wykonane z PCV czy muszą być 100% guma? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść wykazu rzeczowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz  
oraz Załącznik nr 1 do Umowy w następujący sposób: 
– poz. 2.4. wykazu rzeczowo-cenowego przyjmuje następujące brzmienie: 
2.4. Buty gumowe w kolorze czarnym w ilości 20 par 
- obuwie wykonane w 100% z gumy, 
- obuwie wysokie, 
- produkcji polskiej, 
- zgodne z normą PN-EN – 347, kat. I. 



Pytanie nr 5: 
Czy buty gumowo- filcowe mogą być wykonane z PCV czy muszą być 100% guma? Co oznacza  
kat. II (EN 347-1:1996 obuwie zawodowe do użytku w pracy (bez ochrony palców stopy)? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść wykazu rzeczowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz  
oraz Załącznik nr 1 do Umowy w następujący sposób: 
– poz. 2.5. wykazu rzeczowo-cenowego przyjmuje brzmienie: 
2.5. Buty filcowo gumowe w ilości 65 par 
- obuwie wykonane w 100% z gumy, 
- obuwie wysokie, 
- produkcji polskiej, 
- zgodne z normą PN-EN – 347, kat. II. 
 
Jednocześnie wyjaśniamy, iż kat. II oznacza, iż przedmiotowe buty winny być wykonane z grubszego 
filcu, który umożliwia pracę na otwartej przestrzeni w temperaturze poniżej -50C. 
 
 
Informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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