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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 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: 

 
W punkcie „C" przedstawili Państwo szacunkowe zapotrzebowanie na produkty 
wybierając parametr wzrostu jako element definiujący dany rozmiar. Biorąc pod 
uwagę tylko podane przez Państwa przedziały wzrostowe trudno nam określić 
docelowe rozmiary jakich będą Państwo potrzebowali. W związku z powyższym, o ile 
to możliwe proszę o podesłanie pełnej tabeli rozmiarów męskich, w których oprócz 
podanego przez Państwa wzrostu znajdę też dodatkowe parametry określające 
rozmiar, jak obwód klatki piersiowej, obwód talii i bioder. Jeżeli to nie jest możliwe to 
proszę określić, który z podanych przez Państwa przedziałów wzrostowych jest 
rozmiarem M oraz L. Tę ostatnią informację potrzebujemy w związku z paragrafem V 
pkt. 1 ppkt. C SIWZ (dotyczy rozmiaru próbek towaru). 
 

Odp.: Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż z uwagi na rozszerzenie zamówienia 
o nowe elementy oraz szerokie spektrum rozmiarów oferowanych przez różnych 
dostawców, nie ma możliwości tak precyzyjnie określić na chwilę obecną tabeli 
rozmiarów. Szczegółowe rozmiary zostaną dostarczone niezwłocznie po 
zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Jeśli chodzi o odzież do oceny 
parametru jakości, to proszę założyć, że przedział 179-182 to rozmiar L. 
 

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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