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Częstochowa, dnia 9 marca 2020 roku 

WT.2370.3.5.2020 

 
 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.3.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej 

Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów umundurowania dla strażaka 

Państwowej Straży Pożarnej” 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2020 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  

nr WT.2370.3.2020, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

elementów umundurowania dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 

oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej 

podaję treść wniosku wraz z udzieloną na niego odpowiedzią oraz wprowadzonymi modyfikacjami:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 

1. Dotyczy zad. 5: rękawiczki zimowe 

 

Czy rękawiczki zimowe powinny 

posiadać trzy ozdobne przeszycia na 

zewnętrznej części grzbietowej (tzw. 

netki dwurzędowe) 

Informuję, że przedmiotowe rękawiczki zimowe winny posiadać 

trzy ozdobne przeszycia na zewnętrznej części grzbietowej. 

 

W związku z powyższym, Zamawiająca modyfikuje załącznik 1.5 

do SIWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia dla rękawiczek 

zimowych poprzez dodanie w pkt. 8 drugiego zdania o treści: 

 

„Rękawiczki winny posiadać trzy ozdobne przeszycia na 

zewnętrznej części grzbietowej.” 

  

 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji  

dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl, zakładka zamówienia publiczne) zamieszcza  

poprawiony załącznik nr 1.5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla rękawiczek zimowych. Miejsca 

dokonania zmian w załącznikach zostały wyróżnione kolorem niebieskim. 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). 

 

W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 
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Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  

- a/a. 


