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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” w pkt. 3 określona została kolorystyka dla 
całej kolekcji (a także w §1 ust. 3 projektu umowy). W tych ustępach podano kolory 
opatrzone konkretnymi numerami w standardzie Pantone w odniesieniu dla odzieży. Dla 
standardu Pantone materiałem referencyjnym jest bawełna. Produkty, które należy 
zaoferować w ofercie przetargowej bazują na innych, technicznych materiałach, 
ewentualnie na materiałach z niewielką domieszką bawełny. W tym przypadku trudno 
jest o odwzorowanie konkretnego koloru. W związku z powyższym mam pytanie czy 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie odcieni koloru czerwonego, niebieskiego i czarnego 
dla zamawianej odzieży?       
Odp.: TAK 
 
2. Pytanie odnośnie plecaka uniwersalnego. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plecaka o pojemności 45 l, który 
będzie spełniał wszystkie wymogi specyfikacji poza wagą. Mimo iż pojemność wzrośnie aż 
o 10 l (wzrost o 29%) to waga wzrośnie tylko o 100 g (wzrost tylko o 8%).     
Odp.: TAK 
 
3. Pytania odnośnie Projektu Umowy 
- Pytanie odnośnie §4 ust. 2. Czy Zamawiający dopuszcza 30 dniowy termin usunięcia 
wady lub wymiany produktu? Większość produktów w ofercie będzie wyprodukowana 
poza Polską. W związku z tym może zaistnieć sytuacja kiedy reklamowane produkty 
będzie trzeba specjalnie wyprodukować, sprowadzić do Polski a następnie „ologować”. 7 
dniowy termin na realizację takiej reklamacji może być zbyt krótki.   
Odp.:   Zamawiający  zmieni  termin i niezwłocznie zamieści tę zmianę na swojej 
stronie internetowej. 
 
4. Pytanie odnośnie §6 ust. 2 pkt. a) i b). Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu 
naliczania kar umownych. Przewidziane kary w projekcie umowy są bardzo wysokie i 
odnoszą się do całkowitej wartości całego zamówienia, nawet w przypadku kiedy 
Wykonawca w minimalnym stopniu, np. przez pomyłkę logistyczną nie dostarczy jednej 
sztuki dowolnego produktu.  Czy jest możliwe aby kary 0,2%  za dzień zwłoki odnosiły 
się tylko do wartości kwestionowanych produktów a nie do całości zamówienia?   



Odp. Postanowienie pozostaje bez zmian. Kara umowna dotyczy całej 
jednorazowej dostawy. Zamawiający nie dopuszcza dostawy sukcesywnej. 
 
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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