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Łódź, dnia 03 stycznia 2020 r. 

ŁKA.ZIZ.271.574.2019 

(Nr rej. 8 /2020) 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego 

Dotyczy:  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego na dostawę 

ubiorów identyfikujących pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. 

z o.o. 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. dokonuje sprostowania oczywistych 

omyłek pisarskich w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ): 

a) W załączniku nr 7 do SIWZ (Specyfikacja techniczna ubiorów identyfikujących 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.), pkt 1 (Szczegółowy opis 

ubiorów), wiersz 2 (Marynarka damska), kolumna 3 (Tkanina), opis podszewki - 

Podszewka: skład: 92% poliester ±2, 8% elastan ±2, gramatura: 95 g/m2 ±5, 

zastępuje się opisem: Podszewka: skład: 92% poliester ±2, 8% elastan ±2, 

gramatura: 71 g/m2 ±5. 

b) W załączniku nr 7 do SIWZ (Specyfikacja techniczna ubiorów identyfikujących 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.), pkt 1 (Szczegółowy opis 

ubiorów), wiersz 6 (Spódnica), kolumna 3 (Tkanina), opis podszewki - Podszewka: 

skład: 92% poliester ±2, 8% elastan ±2, gramatura: 95 g/m2 ±5, zastępuje się 

opisem: Podszewka: skład: 92% poliester ±2, 8% elastan ±2, gramatura: 71 g/m2 

±5. 

  Ponadto, działając na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień 

sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SIWZ w następujący sposób: 

1. W załączniku nr 7 do SIWZ (Specyfikacja techniczna ubiorów identyfikujących 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.), pkt 1 (Szczegółowy opis 

ubiorów), wiersz 6 (Spódnica), kolumna 4 (Opis) – otrzymuje brzmienie: 

Model klasyczny, dwie zaszewki z przodu i dwie zaszewki z tyłu lub tylko z tyłu 

(indywidualnie do sylwetki), lekko zwężana do dołu (ołówkowa), długość do połowy kolana, 

z tyłu kryty rozporek zabezpieczony przed pęknięciem, zapięcie na zamek błyskawiczny 

z tyłu, pasek w talii z podkroju o wysokości ok. 4 cm, podszewka na całej długości spódnicy. 

2. W załączniku nr 7 do SIWZ (Specyfikacja techniczna ubiorów identyfikujących 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.), pkt 1 (Szczegółowy opis 

ubiorów), wiersz 20 (Polar męski), kolumna 3 (Tkanina), w opisie tkaniny 

zasadniczej parametr gramatura – otrzymuje brzmienie: 340 g/m2 ±35. 
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3. W załączniku nr 7 do SIWZ (Specyfikacja techniczna ubiorów identyfikujących 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.), pkt 5 (Parametry dla 

tkaniny typu polar), wiersz 2 (Gramatura) – otrzymuje brzmienie: 340 g/m2 ±35. 


