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WSZYSCY  

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę ekwipunku dla ratowników  GOPR przeznaczonego do 
użytkowania w trudnych całorocznych  warunkach atmosferycznych 
 

 

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

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

1) Dotyczy pkt.3 ppkt 4 

W związku z ewentualną realizacją przetargu w okresie wzmożonej aktywności handlowo-

logistycznej oraz z krótkim okresem na dostawę ekwipunku chciałbym zapytać czy 

możliwe jest aby GOPR przedstawił szacunkowe zestawienie rozmiarów produktów, które 

zamierza zamówić? Przedstawienie tej informacji pozwoliłoby na sprawdzenie aktualnej 

dostępności towarów już wyprodukowanych i określenie czy jest możliwość złożenia 
oferty przetargowej.  

Odp.: Zamawiający informuje, iż przewiduje szacunkowo (tolerancja ± 5 %) 

następujące ilości w danym asortymencie, wg rozmiarów: 

 

Produkt 

 

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 

KURTKA LETNIA 

zakres rozmiarów XS-3XL 

 

4 10 45 52 33 14 4  

KURTKA 

PRZECIWDESZCZOWA 

zakres rozmiarów XS-3XL 

 

4 9 42 45 43 14 5  

KURTKA OCIEPLANA  

zakres rozmiarów XS-3XL 

 

4 10 43 46 41 13 5  

KAMIZELKA 

OCIEPLANA 

zakres rozmiarów XS-3XL 

 

4 13 44 48 36 12 5  

KURTKA 

REPREZENTACYJNA 

zakres rozmiarów S-4XL 

 

 15 44 52 33 14 3 1 

KURTKA TECHNICZNA 

ZADANIOWA 

4 10 42 52 36 18   
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zakres rozmiarów XS-2XL 

 

SPODNIE 

PRZECIWDESZCZOWE 

zakres rozmiarów XS-3XL 

 

5 8 35 51 44 14 5  

SPODNIE TECHNICZNE 

zakres rozmiarów XS-3XL 

 

5 13 38 51 39 11 5  

SPODNIE 

UNIWERSALNE  

zakres rozmiarów S-3XL 

 20 37 51 38 11 5  

 

2) Dotyczy pkt 14 oraz pkt 21 ppkt 1 

Zgodnie z SWIZ termin związania z ofertą to 30 dni, a termin otwarcia ofert przypada na 

2 grudnia 2019 roku. W takim układzie związanie z ofertą będzie kończyło się 1 stycznia 

2020. W przypadku kiedy Zamawiający wyłoni zwycięzcę przetargu oraz podpisze z nim 

umowę pod koniec związania z ofertą może się okazać, że Wykonawca nie będzie miał 

szans na realizację dostawy w wymaganym przez Zamawiającego terminie, tj. do 27 

grudnia 2019  roku. W związku z tym mam pytanie czy  jest możliwość podpisania 

umowy w terminie nie późniejszym niż 10 grudnia 2019 roku w sytuacji kiedy oferta 

zostanie wybrana jako spełniająca warunki i będzie jedyną kompletną i spełniającą 
wymogi przetargu? 

Odp.: Termin podpisania umowy uzależniony jest od ilości złożonych ofert i ich 

treści. Bowiem powyższe determinuje czynność badania i oceny ofert, a 

w konsekwencji czas, w którym może zostać udzielone zamówienie. Zatem 

w sytuacji, gdy w przedmiotowym postępowaniu zostaną złożone co najmniej 

2 oferty , to należy mieć na względzie- oprócz czasu niezbędnego do dokonania 

oceny i badania ofert- wyznaczenie terminu na zawarcie umowy  nie krótszego 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty ( art. 94 ust. 1 pkt 

2 ustawy). Natomiast przy założeniu, że zostanie złożona tylko jedna oferta, 

kompletna, spełniająca wszystkie wymagania siwz, wówczas istnieje możliwość 

zawarcia umowy do 10 grudnia br., ponieważ Zamawiający  nie jest związany 

terminem, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 

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.  

 

 

 

    Naczelnik GOPR 

     Jacek Dębicki 

 

 


