
 

 

 

 
Znak sprawy: MGW.DA.271.3.2023.BK                         Zabrze, dnia 2 marca 2023 r. 

 

 

                            WYJAŚNIENIA 

 

Dotyczą: Rozeznania cenowego w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu 

nieograniczonego na zadanie: 

„Zakup i dostawa 15 sztuk sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa                         

( w komplecie z dedykowanym osprzętem)” 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zmienia treść rozeznania w punkcie: 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Było: 

W skład kompletów wchodzą: 

1. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy 

oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające 

pozycje przy pracy). Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa typu ABM 

(BW200/LB101/2AZ011) oraz zatrzaśniki: 13 szt. 

2. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy 

oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające 

pozycje przy pracy). Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa typu ABM 

(BW200/LB101/2AZ011 w oplocie kevralowym /dla spawaczy/ oraz zatrzaśniki: 2 szt. 

Powinno być: 

W skład kompletów wchodzą: 

1. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy 

oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające 

pozycje przy pracy). Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa wykoną z materiału 

poliestrowego o średnicy 12 mm, wykonaną z linki rdzeniowej w oplocie, amortyzator z taśmy 

poliamidowej  o długości 2 m oraz zatrzaśniki: 13 szt. 



 

 
 

2. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy 

oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające 

pozycje przy pracy).  Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa wykonaną z materiału 

amidowego o średnicy 11,4 mm, wykonaną z linki rdzeniowej w oplocie armidowej, amortyzator z 

taśmy poliamidowej o długości 2m  oraz zatrzaśniki 2 szt. Amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną 

linką odporny na działanie czynników gorących – odporność na działanie płomienia (dla prac 

spawalniczych). 

Pozostałe zapisy bez zmian. 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Barbara Kotuła                      
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