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Lublin, dnia 18 lutego 2020 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
– zmiana w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Straż Miejska Miasta Lublin – Zamawiający w prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2020 r. - 25 części informuje, że
działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do
SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w Części 14.
PRZED ZMIANĄ:
„Część 14 - Koszulki typu polo ciemnogranatowe
- koszulka typu polo ciemnogranatowa – 150 szt
Koszulka typu polo w kolorze ciemnogranatowym z krótkimi rękawami. Wykonana
z tkaniny bawełnianej lub tkaniny bawełnianej z domieszką poliestru, maksymalna ilość
poliestru 35% (200-220 g/m2). Dzianina typu pika. Zapinana z przodu na trzy guziki
w kolorze tkaniny. Z przodu koszulki pojedyncza kieszeń z lewej strony z klapką zapinaną
na rzepy. Pod klapką, pośrodku, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego
przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki
mocowana do kieszeni koszulki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki.
Wzmacniająca taśma w kolorze koszuli: przy kołnierzu oraz przy zapięciu koszuli. Na
barkach z przodu i z tyłu wzmacniająca tkanina w kolorze ciemnogranatowym, z niej
wykonana jest również kieszonka i pagony, wszyte na szwach barkowych, o dł. 15 cm +/1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu w kształcie litery V, przypięte za pomocą
guzików. Uwaga: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany
wymagany wymiar pagonów. Kołnierzyk wykonany z miękkiej elastycznej tkaniny w
kolorze koszulki. Boczne szwy, kołnierzyk oraz końcówki rękawów wykończone
podwójną przędzą po obwodzie. Tył jednoczęściowy. Z tyłu koszulki oraz z przodu nad
lewą kieszenią wyhaftowany napis w jednym ciągu - „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną
z kropką, w kolorze żółtym. Minimalna wysokość liter z przodu 25 mm, z tyłu 50 mm.”
PO ZMIANIE:
„Część 14 - Koszulki typu polo ciemnogranatowe
- koszulka typu polo ciemnogranatowa – 150 szt
Koszulka typu polo w kolorze ciemnogranatowym z krótkimi rękawami. Wykonana
z tkaniny bawełnianej lub tkaniny bawełnianej z domieszką poliestru, maksymalna ilość
poliestru 35% (200-220 g/m2). Dzianina typu pika. Zapinana z przodu na trzy guziki
w kolorze tkaniny. Z przodu koszulki pojedyncza kieszeń z lewej strony z klapką zapinaną
na rzepy. Pod klapką, pośrodku, wszyta od górnej krawędzi kieszeni patka o dł. 11 cm +/1 cm, szer. 3 +/- 0,5 cm, z oczkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego
przystosowanym do umocowywania znaku identyfikacyjnego – dolna część patki
mocowana do kieszeni koszulki na rzep. Oczko umiejscowione pośrodku patki.

Wzmacniająca taśma w kolorze koszuli: przy kołnierzu oraz przy zapięciu koszuli. Na
barkach z przodu i z tyłu wzmacniająca tkanina w kolorze ciemnogranatowym, z niej
wykonana jest również kieszonka i pagony, wszyte na szwach barkowych, o dł. 15 cm +/1 cm, szer. 4 cm +/- 0,5 cm, ścięte na końcu w kształcie litery V, przypięte za pomocą
guzików. Uwaga: elementy umundurowania w małych rozmiarach muszą mieć zachowany
wymagany wymiar pagonów. Kołnierzyk wykonany z miękkiej elastycznej tkaniny w
kolorze koszulki. Kołnierzyk oraz końcówki rękawów wykończone podwójną przędzą
po obwodzie. Boczne szwy wykończone podwójną przędzą po obwodzie lub
overlockiem czteronitkowym. Tył jednoczęściowy. Z tyłu koszulki oraz z przodu nad lewą
kieszenią wyhaftowany napis w jednym ciągu - „STRAŻ MIEJSKA” z literą „Ż” pisaną z
kropką, w kolorze żółtym. Minimalna wysokość liter z przodu 25 mm, z tyłu 50 mm.”
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
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