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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 zapytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Dotyczy pkt.3 ppkt 4 

Po przeanalizowaniu udostępnionych przez Zamawiającego rozmiarów poszczególnych 

produktów jakie zamierza zamówić w ramach oferty przetargowej mamy poważne obawy 

czy w razie złożenia przez nas oferty oraz jej wybrania przez Zamawiającego będziemy w 

stanie, w tak krótkim czasie spełnić wszystkie oczekiwania Zamawiającego względem, 

tzw. dużych rozmiarów. Na dzień dzisiejszy dysponujemy bardzo dużą ilością produktów 

w rozmiarach od XS do XL, które spełniają oczekiwania Zamawiającego pod względem 

specyfikacji produktu. Z drugiej strony ilość produktów w rozmiarach XXL oraz 3XL jest 

bardzo ograniczona, a na dzień składania oferty nie jesteśmy w stanie określić czy tzw. 

duże rozmiary będą dostępne w wystarczającej ilości aby spełnić wszystkie oczekiwania 

Zamawiającego.  Niestety w związku z faktem, że wkraczamy w okres bardzo dużej 

dynamiki logistyczno-sprzedażowej związanej z okresem przedświątecznym oraz 

zakończeniem roku nie jesteśmy w stanie uruchomić dodatkowej produkcji dużych 

rozmiarów. 

W związku z tym chcielibyśmy zapytać czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez 

Wykonawcę rozmiaru o jeden niższy w sytuacji kiedy nie będziemy mieli danego 

rozmiaru, np. zamiast XXL zaoferujemy rozmiar XL? Często w takich przypadkach 

okazuje się, że produkt o rozmiar niższy jest bardziej dopasowany, a tym samym 

funkcjonalny na co zapewne zwrócił uwagę Zamawiający oczekując dostarczenia 

produktów o kroju atletycznym. Szacujemy, że taka sytuacja mogłaby dotyczyć 

maksymalnie do 10% całości zamówienia, aczkolwiek jest to tylko szacunek tym bardziej, 

że przedstawiona przez Zamawiającego tzw. rozmiarówka jest też szacunkowa. Gdyby się 

okazało, że zaoferowane przez nas rozmiary będą zbyt wykraczały poza oczekiwania 

poszczególnych osób korzystających z otrzymanego ekwipunku to deklarujemy, że na 

etapie logowania produktów będziemy uznawali wymiany reklamacyjne odnośnie 

rozmiaru zaoferowanego produktu. Dodatkowo chcielibyśmy zauważyć, że ewentualna 

zmiana rozmiarów a co za tym idzie zmiana umowy, o ile  ogóle będzie konieczna mieści 

się w tzw. zmianach niskowartościowych i jest dopuszczalna zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 

6 Pzp. Jeżeli powyższe rozwiązanie jest dopuszczalne przez Zamawiającego to prosimy o 

wydłużenie okresu na składanie ofert do 4 grudnia 2019 roku. 

 

Odp.: Zamawiający uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na pytania z dnia 

28.11.2019 r. doprecyzował na prośbę Wykonawcy szacunkową ilość 

wymaganego asortymentu przy tolerancji ±5% ( dla 162 szt. każdego 
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asortymentu). Zatem Wykonawcy mają złożyć oferty na tak wskazany opis 

przedmiotu zamówienia (pkt 3 siwz), z dostawą w terminie wskazanym w pkt 7 

siwz.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, biorąc pod uwagę odchylenia 

występujące w tabelach rozmiarów różnych producentów odzieży,  iż rozmiar 

XXL ma odpowiadać następującym wymiarom:  

- kurtki: wzrost śr. 175 cm, długość rękawa śr. 80 cm , obwód klatki piersiowej  

   śr. 107 cm;  

- kamizelki: : wzrost śr. 175 cm, obwód klatki piersiowej śr. 107 cm; 

- spodnie: szerokość w biodrach śr. 107 cm, długość nogawki śr. 98 cm.  

 

Jeśli Wykonawca dysponuje odzieżą o rozmiarówce zaniżonej od standarowych 

rozmiarów odzieży, a podany w treści pytania, rozmiar XL odpowiada ww. 

wymiarom 2XL, to Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaoferowania przez 

Wykonawcę rozmiaru o jeden niższy czyli zamiast XXL rozmiar XL.  

 

Odnośnie składania reklamacji, proszę zauważyć, że Zamawiający wyraźnie 

przewidział taką sytuację w § 5 projektu umowy, w szczególności określając, co 

należy rozumieć przez „towar wadliwy„ w ust. 3 wskazanego paragrafu.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 

siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na termin wprowadzenia 

wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

 

Zgodnie z art. 12 a ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 2 pkt 3  w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.12.2019 r. godz. 14.15 

Termin otwarcia 04.12.2019 r. godz. 14.30. (pkt 16 i 17 siwz). 
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