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WT.2370.11.4.2020                                                                                      Częstochowa, dnia 26 maja 2020 roku 

 
 
 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 
 
dotyczy:  wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.11.2020, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej 

Straży Pożarnej w Częstochowie elementów umundurowania wyjściowego oraz służbowego dla 

strażaka Państwowej Straży Pożarnej” 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniach 25 i 26 maja 2020 roku wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień  

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

nr WT.2370.11.2020, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

elementów umundurowania wyjściowego oraz służbowego dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej”.  
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami:   

 

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 

1. Dot. zad. V i VII 

Czy składając ofertę należy przesłać 

także wzory obuwia? 

Zamawiająca nie wymaga przesłania wzorów obuwia.  

Oferowane obuwie winno odpowiadać wzorom określonym przez 

Zarządzenie Nr 9 KG PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców 

oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych 

przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony 

indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej - KT-24 
oraz KT-25  

2. Dot. zad. V i VII 

Czy kształt cholewki ma być dokładnie 

odwzorowany ze wzorem K-24  

i K-25? Czy może być zbliżony? 

Analogicznie jak w pyt. 1, oferowane obuwie winno odpowiadać 

wzorom określonym przez Zarządzenie Nr 9 KG PSP z dnia 5 lutego 

2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech 

technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży 

specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych  

w Państwowej Straży Pożarnej - KT-24 oraz KT-25 

3. Dot. zad. V i VII 

Czy wymiary, kształt kopyta, spód jest 

określony? 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 KG PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w 

sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i 

jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i 

środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży 

Pożarnej – KT-24 oraz KT-25, pkt. 2.2, wielkości obuwia określa 

polska norma PN-SO 9407:2002 

4. Dot. zad. V 

Podszewka i wyściółka ma być 

wykonana w KT-24 ze skóry 

futerkowej – czy ten zapis oznacza 

naturalny kożuch? 

Poprzez skórę futerkową należy rozumieć skórę mającą okrywę 

włosową. 

5. Dot. zad. VII 

K-25 -ma być wykonany ze skóry 

bydlęcej z licem naturalnym  - skóra 

ma być błyszcząca czy matowa? 

Zgodnie z KT-25, wierzch półbutów służbowych winien być 

wykonany z boksu bydlęcego czarnego z licem naturalnym. 

6. W opisie  przedmiotu zamówienia 

Botki ocieplane według (Zarządzenia 

nr 9 Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej z dnia 

2007 r. w sprawie wzorców oraz 

Zgodnie z KT-24, podszewka w botkach ocieplanych winna być 

wykonana ze skóry futerkowej.  
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szczegółowych wymagań, cech  

technicznych i jakościowych 

przedmiotów umundurowania, odzieży 

specjalnej i środków ochrony 

indywidualnej użytkowanych  

w Państwowej Straży Pożarnej) 

posiadają podszewkę i wyściółkę ze 

skóry futerkowej, jednakże na zdjęciu 

umieszczonym w powyższym 

dokumencie przedstawione jest, że 

 podszewka wykonana jest ze skóry 

licowej. Proszę o informację, która 

podszewka powinna być zastosowana. 

7. Czy wymagane jest dostarczenie 

wzoru obuwia wraz z ofertą. 

Odpowiedź analogicznie jak dla pytania nr 1. 

8. Niniejszym informuję, iż załączniki do SIWZ, niezbędne do złożenia oferty, zostały zamieszczone w wersji 

edytowalnej w dniu dzisiejszym tj. 26.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającej www.cspsp.pl  

w zakładce „zamówienia publiczne”. 

  

 

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 wyjaśnieniami 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. 


