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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
dostawa ekwipunku dla ratowników  GOPR przeznaczonego do użytkowania 
w trudnych całorocznych  warunkach atmosferycznych  
 

 
Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) , 
zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem 
dotyczącym specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
  
Pakiet nr 1 : Kurtka Ocieplana 
Czy zaakceptują Państwo kurtkę o wyższej wadze niż wskazana w specyfikacji? 
Wskazana waga w specyfikacji dla kurtki ocieplanej to 430 gram dla rozmiaru M. Na 
rynku nie ma kurtek ocieplanych z wypełnieniem z wełny oraz z membrana 
przeciwdeszczową, których waga byłaby tak niska. Prawdopodobnie do SIWZ wkradł się 
błąd, gdyż nawet kurtka hybrydowa, której konstrukcja pozwala na uzyskanie niższej 
wagi ma w specyfikacji większą dopuszczalną wagę niż kurtka ocieplana. Kurtki zimowe, 
ocieplane wełną z membraną przeciwdeszczową, aby spełniały swoje przeznaczenie 
zazwyczaj ważą powyżej 650 gram dla rozmiaru L. 

 
Odp.: Tak. Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że waga kurtki ocieplanej ok 430 
gram dotyczy zaoferowania kurtki z ociepleniem co najmniej 35 % wełny. 
Natomiast jeśli oferowana kurtka, o wymaganych w siwz parametrach, 
przekracza określone  minimum  wypełnienia wełną, to w konsekwencji 
odpowiednio zmieni się jej waga. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do 
swz, 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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