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W S Z Y S C Y 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę sprzętu skiturowego 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 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.  W ofercie posiadamy model, który idealnie wpasuje się w Wasze zapotrzebowanie, 
jednak występuje on w dwóch wersjach z w pełni drewnianym rdzeniem i włóknem 
szklanym oraz w pełni drewnianym rdzeniem i włóknem węglowym. Posiadają identyczne 
parametry techniczne oraz bardzo zbliżone jezdne, różnią się wagą. Czy w ofercie musi 
być ujęty tylko jeden rodzaj czy może być miks dwóch powyższych? 
 
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż zamierza nabyć narty o rdzeniu drewnianym 
z płaszczem usztywniającym, zapobiegającym drganiom narty. Płaszcz ten może 
być wykonany z włókien: węglowych, szklanych - lub ich mieszanek, jak 
również narta może być wyposażona w płytę tytanalową.  
Oferta musi obejmować jeden rodzaj nart, przy zachowaniu parametrów 
technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.  
Niedopuszczalny jest  mix modeli nart. 
Natomiast waga narty została przewidziana jako parametr maksymalny, 
którego oferowany model nie może przekraczać.   
  
2.  Wiązania. Czy zależy Wam na jak najniższej wadze przy spełnieniu parametrów 
z oferty, czy też większej skali regulacji wypięcia oraz większej ilości trybów regulacji 
podpiętka umożliwiających zmianę kątów podejścia w zależności od nachylenia terenu? 
 

Odp.: Zamawiający oczekuje oferty na wiązania o charakterze uniwersalnym, 
cechujące się jak najwyższą wartością siły wypięcia (DIN 10 to wartość 
minimalna, Wykonawca może zaoferować model o wyższej wartości siły 
wypięcia tj, DIN 12 lub 14) oraz wygodą użytkowania.  Wiązanie musi 
się cechować odpowiednio wysoką siłą wypięcia, 3 trybami ustawienia 
podstopka na podejściu, posiadać odpowiedni zakres regulacji co najmniej 
15mm i elastyczność tylnej części wiązania w celu dynamicznej kompensacji 
ugięcia narty za pomocą dodatkowej sprężyny wbudowanej w moduł tylny 
wiązania (co pozwala na cofnięcie się modułu tylnego przy ugięciu narty i 
powrocie tyłu do położenia pierwotnego po wyprostowaniu się narty). Niska 
waga nie jest parametrem kluczowym - jednak wiązania nie powinny 
przekraczać wagi maksymalnej 600 gram dla połowy wiązania (tj. 
przypadającej na jedną nartę). 



3. Czy w zestawie z wiązaniem maja znajdować się noże lodowe (harszle), nie  znalazłem 
informacji o nich w SIWZ? 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. 
nr 1 do siwz, pkt 9 tabeli)  "Wiązania powinny być wyposażone w możliwość 
instalacji dedykowanych raczków (tzw. harszli)".  Zatem zamówienie nie 
obejmuje dostarczenia z wiązaniem noży lodowych (harszli). 

 
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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