CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

WT.2370.1.3.2022

Częstochowa, dnia 09.02.2022 roku
DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dotyczy: wyjaśnień

i
modyfikacji
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
nr WT.2370.1.3.2022, o szacunkowej wartości nie przekraczającej 130.000 złotych netto dotyczącym
zakupu umundurowania dla kompanii honorowej

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 03.02.2022 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień
i dokonania zmian w zakresie zadania III - Dostawa Butów oficerskich w kpl. z prawidłami. Poniżej podaję
treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami:
Lp.

Treść pytania

Udzielone odpowiedzi/Dokonane modyfikacje

1.

Czy oferty na oficerki można składać mailem?

Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert
mailem. Sposób w jaki Wykonawca powinien
składać
oferty
Zamawiająca
określiła
w zaproszeniu.

2.

Termin wykonania oficerek jest za krótki , nie zdąży się
( a na pewno nie zdąży się z prawidłami) do butów na
miarę konieczny jest okres 2 miesięcy.

Zamawiająca wydłuża termin wykonania butów
oficerskich w kpl. z prawidłami z 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy
na 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

3.

Czy zdjęcie miary odbędzie się w siedzibie
Zamawiającej czy u Wykonawcy ?

Dokonanie obmiaru nastąpi w siedzibie
Wykonawcy jeżeli jego siedziba znajduje się w
promieniu do 50km od Zamawiającej.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako
oferty niezgodnej warunkami zamówienia)
W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia niniejszego postępowania
zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia dla butów oficerskich z prawidłami,
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy oraz Załącznik nr 3 projekt umowy . Miejsca dokonania zmian w
Załącznikach zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać
ww. załączniki uwzględniające powyższe modyfikacje.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami termin składania oraz otwarcia ofert
ulega zmianie z 14.02.2022r na 17.02.2022r.
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