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dotyczy :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Szycie miarowe umundurowania oraz dostawa składników 
umundurowania i odznak służbowych dla pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie” -  Nr 
sprawy: PO - II – 370/ZZP-3/33/2012. 

 

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie 
informuję, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Na podstawie art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity 
– Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje: 

 
 Pytanie nr 1:  
Czy szwy mają być klejone?  
Odpowied ź :  
Tak. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy na spodzie kurtki jest: siatka, podszewka czy pikówka - podszewka z pianką ocieplającą? 
Jeśli kurtka ma być klejona i całoroczna, to warto zrobić ją na siatce (w rękawach podszewka). 
Odpowied ź :  
Na spodzie kurtki ma być siatka. 
     
 Pytanie nr 3:   
 Czy rękaw wykończony jest mankietem z gumą w środku i paskiem z rzepem do ściągnięcia 
mankietu?  
 Odpowied ź: 
 Tak. 
 
 Pytanie nr 4.  
 Czy nie ma żadnych górnych kieszeni?  
 Odpowied ź:  
 Tak. są - dwie kieszenie na piersiach, zapinane na zamki pod patkami i pionowa kieszonka na    
 UKF-kę lub telefon po prawej stronie blisko środka. 
 
 Pytanie nr 5 .  
Czy mają być "suche " kieszenie pod  główną plisą, dostępne bez rozpinania kurtki?  
Odpowied ź: 
Tak. Może być jedna. Jeśli dwie, to można zrezygnować z tej na UKF-kę (jeśli ta „sucha” będzie 
odpowiednio duża – wielkości dłoni). 
 
 Pytanie nr 6.   
Czy mają być emblematy/napisy - jakie, gdzie, jak mocowane ( wymiary - jeśli na rzep)?  
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Odpowied ź: 
Tak, na rzepach, według naszych wzorów – na lewej piersi emblemat i na prawym ramieniu 
napis. 
 
 Pytanie nr 7:   
Czy gumosznurek do ściągnięcia w pasie ma mieć stopery w środku czy na zewnątrz?  
Odpowied ź: 
Od środka – nie czepiają się, a używane są rzadko. 
 
 Pytanie nr 8.   
Jakie kieszenie na polarze?  
Odpowied ź: 
Ukośne, na zamki oraz jedna na lewej piersi. 
 
Pytanie nr  9.  
Kaptur odpinany możemy zrobić na zamek, ale proszę zastanowić się czy nie lepiej by był na 
stałe chowany w stójce. Przypinany  kaptur robi się na ogół wtedy gdy jest ocieplany - gruby. 
Cienki przeciwdeszczowy kaptur warto mieć zawsze przy sobie. 
Odpowied ź: 
Kaptur stały, chowany, cienki, z patką zasłaniającą część twarzy i gumką ściągającą. 
  
 
Oprócz powy ższego, konieczne s ą patki na ramionach do zakładania pagonów. A wi ęc 
raczej styl klasyczny. 
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