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W S Z Y S C Y  
 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu 
nieograniczonego na dostawę 81 kompletów ekwipunku dla ratowników Górskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ), Zamawiający przekazuje 
treść zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącego specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) W punkcie 10 SIWZ podpunkt 4.1 ujęto zapis że do oferty należy dołączyć próbki 
materiałów z których będzie wykonana odzież z pkt. 3.5 SIWZ 
 
Zapytanie: 
Czy dysponując wyrobami przedstawionymi w ofercie przetargowej, wykonanymi 
z docelowych materiałów i w kolorystyce wymaganej w SIWZ, konieczne jest dołączanie 
próbek tych materiałów. 
 
Dotyczy to pozycji określonych w projekcie umowy SIWZ : 
 
1. poz. 5a bielizna – koszulka z długim rękawem 
 
2. poz. 5b bielizna – kalesony 
 
3. poz. 5c bielizna – koszulka z krótkim rękawem (t-shirt) 
 
4. poz. 5n chusta wielozadaniowa 
 
5. poz. 5o czapka pod kask 
 
6. poz. 5p rękawice 5-palczaste 
 
7. poz. 5q buty wysokie 
 
8. poz. 5r plecak uniwersalny 
 
9. poz. 5s latarka czołówka 
 
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga próbek materiałów, z których będzie 
wykonana odzież. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wymóg określony 



w pkt 10.4.1 siwz dotyczy odzieży opisanej w pkt. 3.5. siwz, a nie całego 
asortymentu (ekwipunku) opisanego w pkt. 3.5. siwz. Próbki materiałów 
stanowią integralną część oferty. Natomiast komplet odzieży  zgodnie z pkt. 3.7 
siwz zostanie zwrócony Wykonawcom niezwłocznie po udzieleniu zamówienia 
(tym których oferta nie została wybrana). A Wykonawca, któremu Zamawiający 
udzieli zamówienia, otrzyma zwrot dostarczonego kompletu odzieży po 
dokonaniu dostawy i sporządzeniu protokołu odbioru. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyjaśnienie do siwz (powyższe pytanie 
i odpowiedź), stanowi jej integralną część. 
         
 
 

Naczelnik GOPR 
Jacek Dębicki 


