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SKMMU.086.19.21 Gdynia, 2021-05-19 

 

                                                                                 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy odzieży 

roboczej, ochronnej (Zadanie nr 1) oraz rękawic roboczych (Zadanie nr 2) dla PKP Szybka 

Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.19.21 
 

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego 

postępowania, wraz z ich treścią: 

 
 

 

Pytanie 1 

Pytanie dot. załącznika nr 5, zadanie nr 2 - rękawice robocze. 

Proszę o informację co oznacza ostatnia kolumna w tabeli, tj. Termin gwarancji w miesiącach. 

Czego dotyczy gwarancja i jak mamy to rozumieć? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, że termin gwarancji, dotyczy gwarancji na przedmiot zamówienia 

– nie może on być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu i podpisania 

dokumentu dostawy bez uwag. 

 

Pytanie 2 

Mam przygotowane 2 koperty, pierwsza z wzorami rękawic, druga z ofertą, obie opisane według 

zaleceń zawartych w SIWZ z adresem dostawy i numerem pokoju. Proszę o informację czy obie 

koperty mogę spakować w karton i wysłać na jeden adres, tj. 

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

ul. Morska 350 a 

81-002 Gdynia 

Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303? 

 

Czy kopertę z wzorami rękawic muszę wysłać osobno? 

 

Odpowiedź:  

Prosimy o dostarczenie oferty na powyższy adres, próbki natomiast do Wydziału 

Zaopatrzenia i Logistyki, III piętro, pokój nr 336. 

 

Pytanie 3 

Pozycja nr 1 oraz pozycja nr – rękawice drelichowe wzmocnione skórą licową – mają dokładnie 

ten sam opis przedmiotu zamówienia. Czy zatem jak wzory możemy dostarczyć 2 pary tego 

samego modelu rękawic, spełniających opisane wymagania?  
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, że jedne są to rękawice drelichowe wzmacniane skórą licową. 

Kolejne natomiast są dodatkowo ocieplone. Prosimy o dostarczenie testerów dwóch różnych 

rękawic. 
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