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WSZYSCY 
 
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 2018 r. poz.1986, zm. Dz.U. z 2018 poz. 1603), 
zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem 
dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
1. W związku z bardzo krótkim terminem wykonania zamówienia czy Zamawiający 
obecnym etapie jest w stanie podać szacunkową „rozmiarówkę” zamawianych kompletów 
oraz jaką ich część będą stanowiły komplety dla kobiet i mężczyzn? Podanie tej 
informacji umożliwi Wykonawcy zminimalizowanie ryzyka związanego z nieterminowym 
wykonaniem zamówienia. 
Odp.: Rozmiary męskie: S -   7, M - 26, L - 27, XL -   9, XXL  -  4; Rozmiary 
damskie: S - 4, M  - 3, z zastrzeżeniem pkt 3.4 siwz. 
 
2. W specyfikacji produktów takich jak kurtki, kamizelka oraz koszulka polo Zamawiający 
określił „długość tyłu” tych produktów. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
produktów, które będą odbiegać od tych wartości ale nie będą wpływać na pogorszenie 
ich walorów estetycznych i użytkowych? Dla przykładu dłuższy tył kamizelki czy kurtki 
będzie zapewniał lepszą termikę dolnej części pleców w trudnych warunkach 
atmosferycznych. 
Odp.: TAK 
3. W specyfikacji zamawiający w większości przypadków określił wagę produktów. 
Czy zaoferowanie produktów lżejszych, ale spełniających wszystkie wymagania 
jakościowe Zamawiającego jest dopuszczalne? 
Odp.: TAK 
4. W specyfikacji w części odnoszącej się do wymaganych oznaczeń produktów 
Zamawiający w przypadku kurtek określił, że na prawej piersi ma być napis 
„SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MSWIA”  a w przypadku polo i kamizelki „ZAKUPIONO 
ZE ŚRODKÓW MSWIA”. Czy faktycznie tak ma być czy też to pomyłka? Jeżeli to pomyłka 
a napis ma być ujednolicony na wszystkich produktach to proszę określić, który jest 
właściwy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza ujednolicony zapis:  „SFINANSOWANO ZE 
ŚRODKÓW MSWiA”.  
5. Bielizna – koszulka z długim rękawem 
W specyfikacji Zamawiający określił kolor Bielizny – Koszulka z długim rękawem jako 
czarny. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie tego produktu w kolorze ciemno-
grantowym? Kolorystyka całej kolekcji wg. SIWZ bazuje na 3 kolorach; czerwonym, 
niebieskim i czarnym. Kolor ciemno granatowy jest wypadkową czarnego i niebieskiego 
dlatego powinien dobrze się w całej kolekcji. 
 Odp.: TAK 
       6.     Koszulka Polo 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszulki polo,  która wykonana jest z innego 
materiału oraz bez kieszonki na piersi na napę? Zastosowanie innego materiału 



powoduje, że wymagane właściwości będą trwałe ponieważ nie wynikają z 
zastosowanego środka chemicznego a z właściwości samego materiału. Dzięki lepszemu 
materiałowi oraz braku kieszonki koszulka jest lżejsza oraz dłuższa co przekłada się na 
lepsze walory użytkowe. 
Odp.:  TAK 
7. Kamizelka ocieplana 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamizelki, która zamiast regulacji obwodu dołu 
przez kieszenie ma dół regulowany dzięki elastycznemu wykończeniu krawędzi? 
Odp.: TAK 

8. Czapka pod kask 
W specyfikacji Zamawiający określił, że czapka pod kask ma być dwustronna i z każdej 
strony ma mieć inny kolor a następnie na koniec specyfikacji określił, że kolor czapki ma 
być granatowy. Przyjmuję, że to pomyłka i dopytuje czy Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie czapki pod kask, które z jednej strony jest czarna a z drugiej szara? 
Odp.  Zaistniała omyłka pisarska, czapka ma być dwustronna czarno-szara 

9. Latarka czołówka 
Zamawiający określił czas świecenia do 180 h. Prosiłbym o weryfikację tej wartości. Wg. 
mnie to pomyłka. Nie ma takich czołówek, które umożliwiałby świecenie przez 180 h z 
zasilaniem na 3 baterie typu AA/LR6. 
Odp.  Zaistniała omyłka pisarska, powinno być: czas świecenia do 180 minut.  
 
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 nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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