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28.03.2019 - I 

Na pytanie Uczestnika: 

1. Nadruki/hafty z logotypem RPWiK przewidujemy dla pozycji: 1, 3,10,11,12,13 i 14? Czy poz. 22 

także? 

2. W poz. 30 jest półmaska w klasie P3 z zaworkiem? Podany w tabeli model jest w klasie P1 3. Czy 

w poz. 20 można zaproponować kask innego producenta, z regulacją śrubową i paskiem 

podbródkowym? Wskazanego w  tabeli modelu nie ma już w ofercie producenta. 

3. Poz. 20 -- kaski LAHTIPRO  LPHO11Y – kask o takim symbolu nie istnieje. Możemy 

zaproponować Hełm ochronny kategoria II biały Lahti Pro L1040105. 

Materiał skorupy: HDPE. Chronią przed urazami mechanicznymi. Przystosowane do użytkowania 
w zakresie temperatur od -100C do +500C. Funkcjonalny pasek podbródkowy. Sześcioramienna 
więźba gwarantuje stabilne ułożenie hełmu na głowie. Rynienka zabezpieczająca przed 
ściekaniem wody. Uniwersalne otwory po bokach do montażu akcesoriów. Zastosowanie: prace 
budowlane, przemysł. Do stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi LAHTI PRO o kodzie: 
L1700200. Kaski posiadają normę EN397 oraz certyfikat CE są w drugiej kategorii środków 
ochrony indywidualnej. 

EN397 - Norma określa wymagania konstrukcyjne i parametry ochronne, metody badań  
i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu. Ustalono wymagania 
obowiązkowe i dodatkowe dotyczące parametrów ochronnych. Wymagania obowiązkowe: 
zdolność amortyzacji (Energia uderzenia przekazywana na makietę głowy nie może przekraczać  
5 kN podczas upadku bijaka o masie 5 kg z wysokości 1 m), odporność na przebicie (Przebijak  
o masie 3 kg z wysokości 1 m nie może odkształcić hełmu tak aby dotknąć makiety głowy), 
odporność na działanie płomienia (Płomień palnika pod kątem 45 stopni od pionu, powinien 
znajdować się w odległości 50 do 100 mm i stykać się z wierzchołkiem skorupy przez 10 s. 
Skorupa hełmu nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej niż 5 s po jego odstawieniu). 
Wymagania dodatkowe: zdolność amortyzacji w bardzo niskich temperaturach -20°C lub -30°C, 
zdolność amortyzacji w bardzo wysokiej temperaturze + 150°C, elektroizolacyjność - 440 Vac, 
odkształcenia boczne - LD, odpryski stopionego metalu - MM. 

Kategoria II - odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem  
(kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III). Kategoria II ochrony obejmuje swoim 
zakresem odzież chroniącą przed konkretnym czynnikiem, który nie zagraża życiu lub zdrowiu 
oraz nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Przykłady odzieży, zaliczanej  
do tej kategorii: odzież chroniąca przed przecięciem, odzież redukująca zagrożenia występujące 
podczas spawania - dla spawaczy i zawodów pokrewnych, odzież ostrzegawcza (dla służb 
drogowych). 

Lahti PRO L1040201 

 Hełmy wykonane z polietylenu metodą wtryskową  

 Chronią przed urazami mechanicznymi oraz krótkotrwałym kontaktem z przewodnikami 
elektrycznymi o wartości prądu do 440 V (Kat. III)  

 Przystosowane do użytkowania w zakresie temperatur od -20° C do +50° C  

 Więźba posiada czteroramienne pasy nośne wykonane z taśm włókienniczych oraz pas 
główny w postaci wypraski ciśnieniowej z polietylenu  

 Są wyposażone w potnik z włókniny oraz pasek podbródkowy z taśmy włókienniczej  

 Rynienka zapobiegająca ściekaniu wody  

 Uniwersalne otwory po bokach  

 Zastosowanie: prace budowlane, przemysł 

4. Poz. 21 – obuwie ochronne WOJDAK  BW125 - obuwie nie jest już produkowane. możemy 

zaproponować podobne: WOJDAK  BW105.  
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5. Poz. 26 – DUPONT TYVEK CLASSIC – proszę sprecyzować czy ma być XPERT czy PLUS bo 

jest spora rozbieżność cenowa. 

6. Poz. 27 – Rękawice spawal. LAHTIPRO 46125 – nie istnieje taki produkt - możemy 

zaproponować: Spawalnicze rękawice ochronne ze skóry koziej i bydlęcej Lahti Pro L271910K 

Rękawice spawalnicze ze skóry koziej i bydlęcej Lahti Pro L271910K 

Rękawice spawalnicze polskiego producenta Lahti Pro o symbolu L271910K wykonano w części 
chwytnej ze skóry koziej w kolorze białym, w części wierzchniej ze skóry bydlęcej w kolorze żółtym. 
Doskonała ochrona dłoni długość rękawicy 35 centymetrów. Część chwytna rękawicy wykonana  
z jednego kawałka skóry koziej. W rękawicach dla spawaczy użyto niepalnej nici na szwach która 
podnosi odporność rękawicy na wysokie temperatury. Szczególnie polecane do prac w spawalnictwie. 
Rękawice Lahti Pro L2719 są w drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej, posiadają certyfikat 
CE oraz zgodne są z normą EN420 która jest podstawową normą dla rękawic należących do 
wszystkich kategorii odporności. Określa podstawowe wymagania w stosunku do rękawic ochronnych 
w zakresie, identyfikacji producenta i znakowanie wyrobu, wpływu na użytkownika, przestrzegania 
uzgodnionych rozmiarów, wygody użytkowania, budowy rękawicy, opakowania, składowania, 
konserwacji i czyszczenia, informacji dla użytkownika w instrukcji obsługi, jakakolwiek by była 
kategoria: parametry techniczne, piktogramy, zastosowanie, środki ostrożności w trakcie użytkowania, 
zakres dostępnych rozmiarów, EN388 [2 1 3 2 x] ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic 
ochronnych w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych poprzez ścierane, przecięcie ostrym 
przedmiotem, przebicie-przekłucie i rozdzieranie. Te wskaźniki odporności, wyliczone w poniższej 
tabeli, pozawalają porównać parametry poszczególnych wyrobów między sobą. Jest rzeczą oczywistą, 
że testy te stanowią jedynie wynik badań laboratoryjnych. Nic nigdy nie zastąpi testu wyrobu w 
miejscu jego użytkowania, w rzeczywistych warunkach pracy. Rękawice Lahti Pro L2718 zgodne są 
również z normą EN407 [4 1 2 x 3 x] ma ona zastosowanie do wszystkich rękawic, które powinny 
chronić ręce przed gorącem lub płomieniem pod jedną lub kilkoma następującymi postaciami: ogień, 
ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, drobne rozpryski roztopionego 
metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu. 

EN 420+A1:2009 - obowiązuje dla wszystkich rękawic ochronnych, niezależnie od kategorii ochrony, 
do której rękawice należą (dotyczy więc kategorii ochrony I, II jak i III). Określono w niej wymagania 
ogólne i odpowiednie procedury badawcze, dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności 
materiałów rękawic na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, 
znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich 
rękawic ochronnych. 

EN 388 - ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic ochronnych w zakresie zagrożeń fizycznych i 
mechanicznych poprzez ścierane, przecięcie ostrym przedmiotem, przebicie-przekłucie i rozdzieranie. 
Te wskaźniki odporności, wyliczone w poniższej tabeli, pozawalają porównać parametry 
poszczególnych wyrobów między sobą. Jest rzeczą oczywistą, że testy te stanowią jedynie wynik 
badań laboratoryjnych. Nic nigdy nie zastąpi testu wyrobu w miejscu jego użytkowania,  
w rzeczywistych warunkach pracy. 

7. Poz. 28 – Nauszniki przeciwhałasowe REIS  symbol   OS-FIT JE-201  są tylko z symbolem OS-

FIT CB UNI  

8. Poz. 31 - Rękawice Rdrag o Foam symbol L1401 Rdrago   

9. Poz. 32 – gogle ochronne   REIS  GOG-DOT YSA4   PROPOZYCJA : GOG-DOT T UNI 

10. Poz. 34 – okulary przeciwsłoneczne – proszę sprecyzować jakie parametry maja spełniać, czy są 

to zwykłe okulary itp. 

11. Proszę sprecyzować które pozycje przeznaczone są do logowania. 

12.  Logo zamawiającego  ma być  robione metodą  haftu  czy  sitodruku? 
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Odpowiadamy: 

Ad 1. Nie haftujemy poz. nr 22. 

Ad. 2. Pozycja 30 półmaska w klasie P3. Pozycja 20 – tak, można zaproponować kask z regulacją 

śrubową i paskiem podbródkowym. 

Ad. 3. Pozycja 20 kask ochronny z uchwytem  Paskiem podbródkowym oraz pokrętłem do regulacji 

np. (Consrte Viking ) lub inny o podobnej regulacji. 

Ad. 4. Pozycja 21 obuwie ochronne WOJDAK BW 124. 

Ad. 5. Pozycja 26 kombinezon DUPONT tyvek Classic  XRERT. 

Ad. 6. Pozycja 27 rękawice spawalnicze Lahti Pro L271910 K. 

Ad. 7. Pozycja 28 nauszniki przeciwhałasowe REIS OS-FIT CB UNI. 

Ad. 8. Pozycja 31 Rękawice Rdog o Foam L1401 Rdrago. 

Ad. 9. Pozycja 32 Gogle GOG-DOT T UNI. 

Ad. 10. Pozycja 34 Okulary przeciwsłoneczne Sampreys SA 470-G. 

Ad. 11. Pozycje do logowania: 1,3,10,11,12,13,14. 

Ad. 12. Logo zamawiającego  ma być  wykonane metodą  haftu. 

 

28.03.2019 - II 

Na pytanie Uczestnika: 

Proszę o informację, czy w pozycji: 1, 3, 12, 13, ma być haft mały z przodu czy duży z tyłu? 
 

Odpowiadamy: 

Pozycje : 1,3,13 haft duży z tyłu, pozycja 12 - mały z przodu (po lewej stronie) tylko. 
 


