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Częstochowa, dnia 30 maja 2018 roku 
WT.2370.14.7.2018 

DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 
WT.2370.14.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków ochrony indywidualnej dla strażaka 
Państwowej Straży Pożarnej” 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.14.2018, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków 
ochrony indywidualnej dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej 
podaję treść wniosku wraz z udzieloną na niego odpowiedzią:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia 
1. Czy Zamawiająca oczekuje, oprócz standardowych 

rozmiarów obuwia specjalnego w przedziale 39-47, także 
dostępności rozmiarów takich jak 36, 37, 38 oraz 48, 49, 50 
lub czy może definitywnie wykluczyć zapotrzebowanie na 
takie rozmiary? 
W wymienionym wyżej załączniku do SIWZ w pkt. 5 jest 
zapis, iż Zamawiająca „zastrzega sobie prawo do wymiany 
do 15% nieużywanego towaru na towar nowy o innym 
rozmiarze: oraz w pkt. 15 – Rozmiary – „Zamawiający 
przekaże Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia nie 
wcześniej niż w dniu 31 lipca 2018r.” 
Niestety w SIWZ Zamawiająca nie określiła, jakiego 
przedziału rozmiarów butów strażackich specjalnych będzie 
oczekiwać od Wykonawcy, w związku z czym istnieje 
prawdopodobieństwo, iż potencjalny Wykonawca nie będzie 
mógł rzetelnie wywiązać się z dostawy przedmiotu 
zamówienia. 

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiająca 
modyfikuje załącznik nr 1.2 do SIWZ – opis 
przedmiotu zamówienia - Buty strażackie 
specjalne skórzane, poprzez dodanie pkt. 16 o 
treści: 
„Zamawiane buty specjalne skórzane będą 
obejmować rozmiary w przedziale od 38 do 48. 
Wymóg dotyczy również wymiany do 15% 
nieużywanego towaru na towar nowy  
o innym rozmiarze, o której mowa w pkt. 5” 

2. Zamawiająca modyfikuje załącznik nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – Buty gumowe,  
poprzez dodanie pkt. 15 o treści: 
„Zamawiane buty gumowe będą obejmować rozmiary w przedziale od 38 do 48. Wymóg dotyczy również 
wymiany do 15% nieużywanego towaru na towar nowy o innym rozmiarze, o której mowa w pkt. 5.” 

 
 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji  
dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl, zakładka zamówienia publiczne) zamieszcza  
poprawione załączniki do SIWZ, tj. załącznik nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zad. I – buty 
gumowe oraz załącznik nr 1.2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zad. II – buty specjalne strażackie 
skórzane. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać załączniki uwzględniające powyższe 
modyfikacje. 
 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 z treścią SIWZ. 

Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
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Centralnej Szkoły 
        Państwowej Straży Pożarnej 
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


