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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 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 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę kurtki, która zamiast 
elastycznej regulacji mankietu będzie zaopatrzona w regulację mankietu za 
pomocą systemu Velcro (na rzep)? Regulacja na rzep umożliwia bardziej 
precyzyjne dostosowanie obwodu mankietu przez użytkowania kurtki. 
Odp. Tak. 

2. Czy Zamawiający mógłby zweryfikować czy do specyfikacji nie wdarł się jakiś błąd 
przy określeniu wagi kurtki ocieplanej. Podana waga 430 gram jest bardzo niska 
biorąc pod uwagę fakt, że ma to być kurtka z ociepliną wełnianą (wypełnieniem z 
wełny) na całej powierzchni. Podana waga kurtki ocieplanej w SIWZ jest 
charakterystyczna dla tzw. kurtek hybrydowych, w których tylko niektóre części 
są wypełnione ociepliną. Wykonawca posiada w swojej ofercie kurtkę z ociepliną 
wełnianą (wypełnieniem z wełny) na całej powierzchni, która spełniałaby wymogi 
specyfikacji, ale jej waga wynosi około 648 gram. Czy w takim wypadku 
Zamawiający jest w stanie zaakceptować kurtkę o wadze ok. 648 gram przy 
rozmiarze 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 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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