Katowice, dnia 20.07.2018 r.
WT-I.2370.16.2018

Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ oraz zmiana ogłoszenia
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych t.j. (Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający
udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację
zadania p.n.: „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariusza Państwowej Straży
Pożarnej woj. Śląskiego – ubrania specjalne.”

Zapytania Wykonawcy:

1. Taśmy refleksyjne w obydwu ubraniach tj. wg PN EN 469 i PN EN 15614 mają być
naszywane.
Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie, inne metody nanoszenia taśm?
Od kilku lat są inne metody nanoszenia odblasków na ubraniach stosowane przez
Policję, Wojsko, Służby Ratownicze, metoda naszywania odblasków powoduje
ingerencję w materiał, oraz jego osłabienie. Ograniczenie się tylko do jednej
przestarzałej technologii zamyka drogę na inne lepsze, higieniczne i bardziej
praktyczne rozwiązania np. wklejanie – nie są one objęte żadnymi patentami,
licencjami i są ogólnie dostępne dla wszystkich producentów, co więcej jest to
standardowe rozwiązanie w odzieży polskiej Policji. Należy dodać, że ten rodzaj
nanoszenia odblasków jest trwalszy i tańszy w eksploatacji od naszywanego m.in.
dlatego, że:
a) nanoszenie odbywa się bez ingerencji w strukturę materiału wierzchniego,
b) w przypadku napraw można wymienić segment o dowolnej długości (w przypadku
taśmy naszywanej tylko odcinek),
c) wymiana/naprawa może być dokonana w sposób szybki i łatwy, nie wymaga
ingerencji w warstwy ubrania (prucia i ponownego zszywania), wymaga tylko
segmentu taśmy oraz prasy grzewczej,
d) z uwagi, że taśmy wgrzewane nie posiadają „rantów” tak jak taśma naszywana, nie
ma możliwości zadarcia czy zerwania taśmy przez uszkodzenie mechaniczne. Nie ma
też ryzyka gromadzenia rakotwórczych pyłów czy sadz po pożarowych.
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2. Ilość taśmy refleksyjnej w obydwu ubraniach tj. wg PN EN 469 i PN EN 15614 nie
jest wystarczająca aby spełnić wymagania norm.
Czy producent ma możliwość uzupełnić ilość taśm, według uznania i design-u
ubrania, tak aby zostały spełnione wymagania normy?
3. Czy Zamawiający dopuści zmianę pozycji taśm refleksyjnych na rękawach (poniżej
napisu PSP)?
Aktualna pozycja nie jest optymalna optycznie (taśmy na piersi i taśmy na rękawach
nie tworzą jednej linii) i nie jest optymalna dla produkcji. Ponadto nie bez znaczenia
jest tu fakt, iż we wzorze zaprezentowanym producentom podczas spotkania w KG
PSP taśmy były umiejscowione w innych miejscach, niż są aktualnie na rysunku.
4. Czy biorąc pod uwagę ergonomię rękawów w kurtce EN 469 Level 2 Zamawiający
dopuszcza inne rozwiązania niż zaszewki na plecach?
Biorąc pod uwagę temat kontaminacji ubrań i higieny Strażaka rozwiązanie z
zaszewkami na plecach (gdzie gromadzą się substancje szkodliwe i/lub rakotwórcze)
nie jest rozwiązaniem optymalnym. Czy dopuszczalne są inne rozwiązania np. rękaw
typu reglan dający swobodę ruchu lub rękaw bezszwowy pod pachą - rozwiązanie jest
powszechnie stosowane w profesjonalnej odzieży sportowej i zapewnia dużo większą
ergonomię niż zaszewki.
5. Czy w kurtce EN 469 Level 2 konieczne są wewnętrzne elementy amortyzujące
naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego? Czy mogą być opcjonalnie?
W nowych aparatach oddechowych są już takie elementy wbudowane na stałe w
konstrukcję noszaka aparatu, które zapewniają taki komfort. Według informacji od
dystrybutorów aparatów oddechowych Państwowa Straż Pożarna jest w 100%
zmodernizowana pod tym względem .
Rozwiązanie powyższe nie sprawdziło się u innych ponieważ elementy amortyzujące
w ubraniu ulegały uszkodzeniu i nie spełniały swojej roli. Od około 4 lat czołowi
europejscy producenci odchodzą od tego rozwiązania, ponieważ z uwagi na
konstrukcję szelek aparatów oddechowych nie jest ono konieczne, a podnosi koszty
produkcji oraz z uwagi na nietrwałość rozwiązania podnosi koszty eksploatacji.
6. Czy kieszenie na piersi w kurtce EN 469 Level 2 muszą być wykonane w tej samej
formie jak na rysunku , który jest załączony do projektu zmiany Zarządzenia
Komendanta Głównego? np. na prawej piersi, kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem
błyskawicznym i kryta patką itd.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kieszeni zewnętrznych?
7. Czy kieszenie na piersi w kurtce lekkiej, EN15614 muszą być wykonane w tej samej
formie jak na rysunku , który jest załączony do projektu zmiany Zarządzenia
Komendanta Głównego?
Kieszeń wpuszczana nie ma zastosowania w kurtce jednowarstwowej, bo cała
zawartość kieszeni jest bezpośrednio „na ciele”. Czy Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania kieszeni zewnętrznych?
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8. Czy kieszenie w dolnej części kurtki w kurtce EN 469 Level 2 muszą być
wpuszczane? Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania kieszeni
zewnętrznych?
Zaletą takich kieszeni jest łatwiejsze utrzymanie higieny (pranie) oraz
niedopuszczenie, aby przedmioty ostre w kieszeniach uciskały użytkownika. Kieszeń
zewnętrzna jest optymalna w przypadku konieczności reparacji.
9. Czy kieszenie w dolnej części kurtki w kurtce lekkiej, EN15614 muszą być
wpuszczane? Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania kieszeni
zewnętrznych?
Kieszeń wpuszczana nie ma zastosowania w kurtce jednowarstwowej, bo cała
zawartość kieszeni jest bezpośrednio „na ciele”. Czy istnieje możliwość zastosowania
kieszeni zewnętrznych?
10. Czy napis Państwowa Straż Pożarna umieszczony na plecach musi być na rzepach?
Czy dopuszczają Państwo alternatywną formę naniesienia?
Forma naniesienia napisu oraz obowiązkowy duży rozmiar napisu ograniczają
„oddychanie ubrania” i na dzień dzisiejszy istnieją inne formy nanoszenia napisów
odblaskowych na ubraniach pozwalające zachować parametry „oddychania”, metody
te nie są objęte żadnymi patentami, licencjami i są ogólnie dostępne dla wszystkich
producentów.
11. Czy proces cykli prania jest zdefiniowany i taki sam dla wszystkich wykonawców?
12. Informujemy uprzejmie, iż zapis w Opisie przedmiotu zamówienia, załącznik Nr 3
SIWZ w/w postępowania dotyczy umieszczenia i rozmiarów taśm ostrzegawczych,
nie odpowiada wymaganiom obowiązującej normy EN 469 określającej minimalne
wymagania dla ubrań strażackich specjalnych.
W załączniku B normy EN 469 jest zapisany wymóg, iż taśmy odblaskowe mają
posiadać powierzchnię minimalną =, 13m2 a taśmy fluorescencyjne min. 0,2m2.
Ubranie specjalne wykonane zgodnie z Państwa wymaganiami nie spełnia i to
znacząco w/w wymagań.
Ubranie nie może tym samym uzyskać certyfikatu zgodności WE, nie można
wystawić deklaracji zgodności WE ani uzyskać świadectwa dopuszczenia CNBOP w
Józefowie.
13. Jaka jest podstawa prawna żądania przez Zamawiającego w pkt 6.14 SIWZ.: Wykazu
wszystkich materiałów (materiał wierzchni zewnętrzny, membrana, materiał
termoizolacyjny z podszewką, suwaki, zatrzaski, taśmy, nici itp.) jakich producent
użyje do wytworzenia pojedynczego kompletu ubrania (dołączyć jako załącznik do
oferty)?
14. Ubranie wykonane zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 nie spełni normy
469 w zakresie odpowiedniej widzialność (zbyt mała powierzchnia taśm
odblaskowych), stąd nie można uzyskać na ubranie certyfikatu oceny typu UE. W
tabeli określającej tkaninę zewnętrzna (tabela 1.3 pkt a załącznika nr 3) występują
błędy odnośnie norm – nieaktualne lub wycofane już normy, bądź omyłkowe wpisanie
dodatkowego zera w roku normy.
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Czy zamierzacie Państwo zweryfikować niniejszą tabelę pod kątem aktualnych norm
i zmienić opis ubrania w zakresie taśm?
15. W załączniku nr 4 do SIWZ, tj. „Wzór umowy„ w § 2 pkt 2 powołano się na
nieobowiązujące już w przypadku ubrań specjalnych Zarządzenie nr 9 Komendanta
Głównego PSP z 5 lutego 2007 roku, w sprawie wzorców oraz szczegółowych
wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży
specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży
Pożarnej wraz z nieaktualnym już Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego PSP
z dnia 20 czerwca 2018 Roku, zmienionym Zarządzeniem nr 9 komendanta Głównego
PSP z dnia 17 lipca 2018r. Obydwa zarządzenia odwołują się do całkiem innych
wzorów ubrania specjalnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż są one ze sobą sprzeczne
należy przyjąć, że obu Zarządzeń naraz nie da się spełnić.
Wygląda to na oczywistą omyłkę w tekście umowy, ale ponieważ taka treść umowy
jest wiążąca dla Oferenta i nie może być wykonana faktycznie, prosimy o odpowiedź
czy zamierzacie Państwo zmienić umowę w tym zakresie.
16. W załączniku nr 4 do SIWZ, tj. „Wzór umowy” w § 7 nie ma zapisów dotyczących
rękojmi, którą przewiduje SIWZ i formularz ofertowy. W jakich sytuacjach
zamawiający zamierza skorzystać z praw wynikających z rękojmi?

Wyjaśnienia Zamawiającego :
Dotyczy Pytań od nr 1 do nr 3, od nr 5 do nr 10 oraz nr 12 i 14:
W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do SIWZ „Opis
przedmiotu zamówienia”, w zakresie typu oraz układu dolnych taśm na kurtkach ubrania
specjalnego.
Dotyczy pytania nr 4:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane w zapytaniu Wykonawcy
Dotyczy pytania nr 11:
Dokumentacja postępowania odnosi się w swoich zapisach do ilości cykli prania, która jest
jednakowa dla wszystkich wykonawców. Częstotliwość cykli prania będzie zależna od
aktualnych potrzeb użytkowników.
Dotyczy pytania nr 13:
Punkt 6.14 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Wykaz wszystkich materiałów (materiał wierzchni zewnętrzny, membrana, materiał
termoizolacyjny z podszewką, suwaki, zatrzaski, taśmy, nici itp.) jakich producent użyje do
wytworzenia pojedynczego kompletu ubrania .
Dotyczy pytania nr 15:
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Akty prawne powołane przez Zamawiającego w treści załącznika numer 4 do SIWZ „wzór
umowy”. Pozostają aktualne.
Dotyczy pytania nr 16:
Do treści załącznika numer 4 do SIWZ „wzór umowy” Zamawiający dodaje Paragraf 7 punkt
5 w brzmieniu: „Okres Gwarancji udzielonej na przedmiot niniejszego postępowania jest
równy okresowi rękojmi.” Ilekroć w dokumentach postępowania jest mowa o „gwarancji” lub
„rękojmi” należy przez to rozumieć gwarancję oraz rękojmię, których okres obowiązywania
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia jest zbieżny.
Ponadto Zamawiający zmienia SIWZ w ten sposób, że punkt 1 SIWZ „Zamawiający”
otrzymuje brzmienie:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice
tel. 326215000, fax. 326215115
www.katowice.kwpsp.gov.pl
adres mailowy: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku udzielonych pełnomocnictw Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach prowadzi niniejsze postępowanie na
rzecz własną oraz w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających (nazwa i adres
Zamawiającego oraz osoba wyznaczona do kontaktu):
KP PSP Będzin, 42-500 Będzin, ul. Modrzewiowa 74, tel. 32-267-56-83,
Karol Fornal; fornal@bedzin.kppsp.gov.pl
KM PSP Bielsko- Biała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43, tel. 33-812-22-33,
Ryszard Somerlik; kwatermistrz@straz.bielsko.pl
KM PSP Bytom, 41-902 Bytom, ul. Strażacka 3, tel. 32-388-76-00,
Marzena Polakiewicz; mpolakiewicz@bytom.kmpsp.gov.pl
KM PSP Chorzów, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 123, tel. 32-241-09-77,
Piotr Morawiec; Morawiec@straz-chorzow.pl
KP PSP Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16, tel. 33-852-06-13,
Adam Franek; afranek@kppsp.cieszyn.pl
KM PSP Częstochowa, 42-200 Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94, tel. 34-361-55-21
Łukasz Sączek; mt@kmpsp.czest.pl
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KM PSP Dąbrowa Górnicza, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 2, tel. 32-264-76-94,
Marcin Remesz; m.remesz@kmpspdabrowag.pl
KM PSP Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 1, tel. 32-231-76-23,
Bogdan Niżankowski; mt@kmpsp.gliwice.pl
KM PSP Jastrzębie Zdrój, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Jagiełły 4, tel. 32-475-95-08 ,
Ewelina Buchta ebuchta@straz.jastrzebie.pl
KM PSP Jaworzno, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 22, tel. 32-751-87-25,
Mariusz Dziewoński; dziewonski@psp.jaw.pl
KM PSP Katowice, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11, tel. 32-251-00-81,
Dariusz Paks dpaks@strazpozarna.katowice.pl
KP PSP Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 45, tel. 34-317-22-13,
Arkadiusz Mielczarek Mielczarek@strazklobuck.pl
KP PSP Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. PCK 10, tel. 34-351-07-30,
Andrzej Dawidowicz; Dawidowicz@straz-lubliniec.pl
KP PSP Mikołów, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 7, tel. 32-326-23-14,
Krzysztof Kołodziej; k.kolodziej@strazmikolow.internetdsl.pl
KM PSP Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 50M, tel. 32-316-00-32,
Katarzyna Dubiel; Dubiel@myslowice.kmpsp.gov.pl
KP PSP Myszków, 42-300 Myszków, ul. Jana Pława II 11, tel. 34-313-11-62,
Dariusz Karolczyk; kwatermistrz@myszkow.kppsp.gov.pl
KM PSP Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14, tel. 32-382-03-60,
Gabriel Kuczowic; gkuczowic@kmpsppiekary.pl
KP PSP Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 7, tel. 32-449-37-02,
Damian Wala; dwala@pszczyna.kppsp.gov.pl
KP PSP Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Reymonta 8, tel. 32-415-44-44,
Irena Zawada: zawada@raciborz.kppsp.gov.pl
KM PSP Ruda Śląska, 41-710 Ruda Śląska, ul. Strażacka 10, tel. 32-242-06-52,
Dariusz Kulpa: Dariusz.kulpa@kmpspruda.pl
KM PSP Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 4, tel. 32-439-58-02,
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Piotr Pawnik; pawnik@rybnik.kmpsp.gov.pl
KM PSP Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pułaskiego 2, tel. 32-22032-31, Marta Mazur; mazur@siemianowice.kmpsp.gov.pl
KM PSP Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21, tel. 32-363-18-46,
Anna Szerer; aszerer@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
KM PSP Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 16, tel. 32-346-20-30,
Marek Sobala; m.sobala@strazswietochlowice.pl
KP PSP Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 36, tel. 32-381-25-00,
Grzegorz Spałek; gspalek@psptg.pl
KM PSP Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 230, tel. 32-227-38-71,
Ewa Walter; Walter@tychy.kmpsp.gov.pl
KP PSP Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68, tel. 32-453-93-91,
Beata Mazur; mazur@straz.wodzislaw.pl
KM PSP Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 22, tel. 32-376-09-93,
Piotr Halemba; kwatermistrz@psp.zabrze.pl
KP PSP Zawiercie, 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 12, tel. 32-672-17-33,
Michał Pucek; Pucek@kppspzawiercie.pl
KM PSP Żory, 44-240 Żory, ul. Ogniowa 10, tel. 32-434-54-27,
Justyna Pilna; pilna@kmpspzory.pl
KP PSP Żywiec, 34-300 Żywiec, ul. Objazdowa 2, tel. 33-860-22-11,
Szymon Barglik; sbarglik@zywiec.kppsp.gov.pl
Wyżej wymienione Komendy PSP są odbiorcami (płatnikami) przedmiotu zamówienia w
proporcjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy – „Wykaz ilości kompletów ubrań
specjalnych dla poszczególnych odbiorców”.
Punkt 17 SIWZ „Kryteria oraz sposób oceny ofert” otrzymuje
brzmienie:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium:

Waga:
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1

Cena

60 %

2

Warunki gwarancji i rękojmi

40 %

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i została złożona
przez Wykonawcę niepodlegającemu wykluczeniu oraz uzyska największą liczbę punktów
przyznanych w oparciu o w/w kryteria. Wszystkie składniki oferty będą przeliczane wg niżej
podanych, jednakowych dla wszystkich Wykonawców, wzorów i zasad z uwzględnieniem
wagi poszczególnych kryteriów, dając w rezultacie łączną ocenę punktową.
Skala punktów stosowana do oceny ofert: 1 – 100 punktów. 1 pkt = 1%
1. Cena – według wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin / Cof ) x 100 x 0,6

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert badanych
Cof – cena brutto podana w ofercie badanej.

2. Warunki gwarancji i rękojmi - ocena dla kryterium: Gwarancja i rękojmia – odbywać się
będą wg zasady:
- Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące. Wykonawca otrzyma 0 pkt.
- Okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Wykonawca otrzyma 20 pkt.
- Okres gwarancji i rękojmi – 42 miesięce. Wykonawca otrzyma 30 pkt.
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- Okres gwarancji i rękojmi – 48 miesięcy i więcej. Wykonawca otrzyma 40 pkt.
Maksymalna ilość którą może otrzymać Wykonawca w kryterium gwarancji i rękojmi
wynosi 40 punktów.
W przypadku zaoferowania terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 48 miesięcy
Zamawiający przyzna w ramach tego kryterium 40 pkt., ale do umowy wpisze zaoferowaną
długość gwarancji i rękojmi.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie
oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.
Treść ogłoszenia o zamówieniu w części „Sekcja I: Instytucja zamawiająca” punkt I.2)
„Informacja o zamówieniu wspólnym” otrzymuje brzmienie:
KP PSP Będzin, 42-500 Będzin, ul. Modrzewiowa 74, tel. 32-267-56-83,
Karol Fornal; fornal@bedzin.kppsp.gov.pl
KM PSP Bielsko- Biała, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43, tel. 33-812-22-33,
Ryszard Somerlik; kwatermistrz@straz.bielsko.pl
KM PSP Bytom, 41-902 Bytom, ul. Strażacka 3, tel. 32-388-76-00,
Marzena Polakiewicz; mpolakiewicz@bytom.kmpsp.gov.pl
KM PSP Chorzów, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 123, tel. 32-241-09-77,
Piotr Morawiec; Morawiec@straz-chorzow.pl
KP PSP Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16, tel. 33-852-06-13,
Adam Franek; afranek@kppsp.cieszyn.pl
KM PSP Częstochowa, 42-200 Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94, tel. 34-361-55-21
Łukasz Sączek; mt@kmpsp.czest.pl
KM PSP Dąbrowa Górnicza, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 2, tel. 32-264-76-94,
Marcin Remesz; m.remesz@kmpspdabrowag.pl
KM PSP Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 1, tel. 32-231-76-23,
Bogdan Niżankowski; mt@kmpsp.gliwice.pl
KM PSP Jastrzębie Zdrój, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Jagiełły 4, tel. 32-475-95-08 ,
Ewelina Buchta ebuchta@straz.jastrzebie.pl
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KM PSP Jaworzno, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 22, tel. 32-751-87-25,
Mariusz Dziewoński; dziewonski@psp.jaw.pl
KM PSP Katowice, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11, tel. 32-251-00-81,
Dariusz Paks dpaks@strazpozarna.katowice.pl
KP PSP Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 45, tel. 34-317-22-13,
Arkadiusz Mielczarek Mielczarek@strazklobuck.pl
KP PSP Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. PCK 10, tel. 34-351-07-30,
Andrzej Dawidowicz; Dawidowicz@straz-lubliniec.pl
KP PSP Mikołów, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 7, tel. 32-326-23-14,
Krzysztof Kołodziej; k.kolodziej@strazmikolow.internetdsl.pl
KM PSP Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 50M, tel. 32-316-00-32,
Katarzyna Dubiel; Dubiel@myslowice.kmpsp.gov.pl
KP PSP Myszków, 42-300 Myszków, ul. Jana Pława II 11, tel. 34-313-11-62,
Dariusz Karolczyk; kwatermistrz@myszkow.kppsp.gov.pl
KM PSP Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 14, tel. 32-382-03-60,
Gabriel Kuczowic; gkuczowic@kmpsppiekary.pl
KP PSP Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 7, tel. 32-449-37-02,
Damian Wala; dwala@pszczyna.kppsp.gov.pl
KP PSP Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Reymonta 8, tel. 32-415-44-44,
Irena Zawada: zawada@raciborz.kppsp.gov.pl
KM PSP Ruda Śląska, 41-710 Ruda Śląska, ul. Strażacka 10, tel. 32-242-06-52,
Dariusz Kulpa: Dariusz.kulpa@kmpspruda.pl
KM PSP Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 4, tel. 32-439-58-02,
Piotr Pawnik; pawnik@rybnik.kmpsp.gov.pl
KM PSP Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pułaskiego 2, tel. 32-22032-31, Marta Mazur; mazur@siemianowice.kmpsp.gov.pl
KM PSP Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21, tel. 32-363-18-46,
Anna Szerer; aszerer@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
KM PSP Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 16, tel. 32-346-20-30,
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Marek Sobala; m.sobala@strazswietochlowice.pl
KP PSP Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 36, tel. 32-381-25-00,
Grzegorz Spałek; gspalek@psptg.pl
KM PSP Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 230, tel. 32-227-38-71,
Ewa Walter; Walter@tychy.kmpsp.gov.pl
KP PSP Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 68, tel. 32-453-93-91,
Beata Mazur; mazur@straz.wodzislaw.pl
KM PSP Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 22, tel. 32-376-09-93,
Piotr Halemba; kwatermistrz@psp.zabrze.pl
KP PSP Zawiercie, 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 12, tel. 32-672-17-33,
Michał Pucek; Pucek@kppspzawiercie.pl
KM PSP Żory, 44-240 Żory, ul. Ogniowa 10, tel. 32-434-54-27,
Justyna Pilna; pilna@kmpspzory.pl
KP PSP Żywiec, 34-300 Żywiec, ul. Objazdowa 2, tel. 33-860-22-11,
Szymon Barglik; sbarglik@zywiec.kppsp.gov.pl
Dokonane wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia
Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

wiążą

Podpisał:
z up. ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
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