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

1. Dotyczy pkt. 3 SIWZ 
Czy wśród 162 kompletów ekwipunku Zamawiający zakłada zamawianie 
produktów przeznaczonych dla kobiet? Dostawca może zaoferować ekwipunek 
uniwersalny, aczkolwiek nie zawsze będzie on spełniał oczekiwania kobiet. Jeżeli 
Zamawiający zakłada zamawianie produktów dla kobiet to czy dopuszcza on 
dostarczenie przez dostawcę produktów równoważnych we wskazanych w pkt.3.3 
kolorach: czarnym, czerwonym lub niebieskim, spełniających właściwości 
poszczególnych produktów? 
Odp.: TAK.  
 

2. Dotyczy pkt. 7 SIWZ 
W związku z faktem, że przetarg będzie realizowany w okresie zwiększonego 
ruchu w logistyce, handlu i  usługach, a dodatkowo w okresie, w którym przypada 
dużo wolnych dni od pracy czy Zamawiający wyraża zgodę aby wydłużyć termin 
na dostawę produktów do 26 stycznia 2020 roku? Dostawca będzie w stanie 
wystawić fakturę VAT z datą 27 grudnia 2019 roku, aby umożliwić 
Zamawiającemu rozliczenie zakupów w 2019 roku, a dostawę zrealizuje do 26 
stycznia 2020 roku (zgodnie z przepisami dostawa do 30 dni od wystawienia 
faktury sprzedaży)? 
Odp.: NIE. Termin dostawy pozostaje bez zmian. 

 
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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