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   W S Z Y S C Y 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę ekwipunku dla ratowników GOPR  

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

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą, 
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1. W ust. 3 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2 Zamawiający  wymaga aby 

dostarczone produkty miały spójne wzornictwo oraz kolorystykę. W związku z tym 
pytanie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszulki z krótkim rękawem w 
kolorze czarnym (lub innym ciemnym)? Kolor czarny koszulki będzie spójny 
kolorystycznie z resztą bielizny. 

Odp.: TAK 
2. Dotyczy wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 

Ust. 11, pkt. 3, ppkt. 3.3 a) 
      Zamawiający wymaga aby na wezwanie Wykonawca dostarczył próbki materiałów z 

jakich będzie wykonana odzież. Fabryki produkujące odzież, która będzie 
zaoferowana do przetargu znajdują się w większości w Azji to dlatego Wykonawca 
będzie miał problem aby pozyskać próbki materiałów. Czy  w związku z tym faktem 
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca zamiast próbek przedstawił katalog 
produktów z opisem parametrów oraz użytymi technologiami? 

Odp.: TAK. Zamawiający odpowiednio zmieni treść siwz ww. zakresie. 
3. Opis przedmiotu zamówienia sugeruje, że Zamawiający nie przewiduje produktów dla 

kobiet (w SIWZ podane są tylko rozmiary męskie). Jeżeli  Zamawiający przewiduje 
zamówienie produktów w wersji damskiej to pytanie czy Kurtka Letnia dla kobiet 
może być dostarczona w kolorze niebieskim zamiast czerwonego? Kolor tej kurtki 
będzie spójny z innymi częściami wyposażenia, które także są w kolorze niebieskim, 
np. kurtka techniczna czy kamizelka. 

Odp.: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia obejmuje również 
ekwipunek dla ratowniczek i dopuszcza, by kurtka letnia w wersji damskiej  
była w kolorze  niebieskim.  

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
Zmianę treści siwz Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP, 
niezwłocznie udostępni na stronie internetowej www.gopr.pl . 
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