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Łódź, dnia 20 stycznia 2020 r. 

ŁKA.ZIZ.271.574.2019 

(Nr rej. 78/2020) 

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. (ŁKA.ZIZ.271.574.2019) 

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
w „ŁKA” sp. z o.o. (dalej: Regulamin ŁKA) Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. 
wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: SIWZ) i udziela na nie następujących wyjaśnień: 

 

1.  W tabeli do spódnicy Zamawiający nie podał wymiaru obwodu talii. Po reszcie 
podanych wymiarów domyślamy się, że będzie to na jedną sylwetkę, więc przyjmujemy 
że będzie to wymiar 84. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ze względu na model spódnicy wskazanie obwodu talii nie jest konieczne. Spódnica 

musi być dopasowana do wymiarów wskazanych przez Zamawiającego (wzrost, 

biodra). 

2. Zamawiający przedstawił płaszcz damski, jest w nim zmianka o pasie ozdobnym jak 
poniżej: 

 

Ilustracja przedstawia tylko przód asortymentu. W związku z tym zwracamy się 
z prośbą czy można otrzymać zdjęcie poglądowe czy pasek będzie ściągany np. 
klamrą? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie stawia żadnych dodatkowych wymagań 

co do ozdobnego paska, ponad to, co jest zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ. 
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3. W opisie i na rysunku udostępnionym przez Zamawiającego dotyczącego płaszcza 
opisana jest stójka o wymiarach 8-9 cm. Na wiedze i doświadczenie wykonawcy 
nasuwa się pytanie czy nie będzie potrzebny tam guzik, aby stójka nie otwierała się? 
Jest to propozycja z jaką zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi 
czy ma zostać tak jak przedstawił to Zamawiający czy jednak ten guzik powinien się 
tam znaleźć. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 do SIWZ ma charakter poglądowy, 

a szczegółowe wymagania zawarte są w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający 

w Załączniku nr 7 nie precyzuje żadnych wymagań dotyczących zapinania stójki. 

4. W opisie marynarki Zamawiający nie podał informacji czy marynarka powinna mieć 
wszyte poduszki barkowe czy jednak ma ich nie posiadać. Prosimy o udzielenie 
jednoznacznej odpowiedzi. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w Załączniku nr 7 nie precyzuje żadnych wymagań dotyczących 

poduszek barkowych. 

5. W opisie kurtki męskiej (wiosenno - jesiennej) Zamawiający nie podał informacji czy 
podpinka pikowana ma być z rękawami czy bez? Uprzejmie prosimy o udzielenie 
odpowiedzi. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że podpinki w kurtkach i płaszczach wiosenno-jesiennych 

muszą mieć rękawy – Zamawiający w kolumnie 3 Załącznika nr 7 do SIWZ wskazał 

szczegółowo z jakiego materiału muszą być wykonane. 

 


