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WT.2370.11.5.2020                                                                                      Częstochowa, dnia 27 maja 2020 roku 

 
 
 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 
 
dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacje 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 dniu 27 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 i 4ustawy 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 wzór K-24 i K25 powinien być 

wykonany, odwzorowany dokładnie w 

stosunku 1:1, czy powinien tylko 

odpowiadać wzorom? Niestety w 

Zarządzeniu nr 9 na przedstawionych 

zdjęciach nie widać jak idą szycia i 

przeszycia – nie jest to określone w 

specyfikacji, jakie jest urzeźbienie 

bieżnika, jaka jest wysokość zamka 

(suwaka). Czy powinien tylko być 

zbliżony formą i wyglądem do wzoru 

określonego w zamówieniu? 

Przedstawione w zarządzeniu wzory mają na celu zilustrowanie 

Wykonawcom jak winno wyglądać gotowe obuwie. 

Rozmieszczenie szyć i przeszyć oraz urzeźbienie bieżnika nie zostało 

szczegółowo opisane. Winno być typowe dla tego rodzaju obuwia  

i wybór w tym zakresie należy do Wykonawcy. 

Suwak buta winien umożliwiać rozpięcie buta w całej wysokości 

cholewki. 

2. Dot. zad. V 

Skóra futerkowa zastosowana w KT-

24 ma być naturalna czy sztuczna? 

Zamawiająca nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

Dopuszcza się zastosowanie naturalnej lub sztucznej skóry futerkowej. 

3. Dot. zad. V 

Czy aby na pewno Wyściółka ze 

„skóry futerkowej” w KT 24 ma być 

na całości  podszewki czy tylko do 

pewnej wysokości? 

Zamawiająca uszczegóławia załącznik nr 1.5 do SIWZ – opis 

przedmiotu zamówienia dla zad. V – botki ocieplane, w następujący 

sposób: 

 

W pkt. 7 dodaje się lit. c) o treści: 

„c) ocieplenie botków winno być wykonane z naturalnej lub sztucznej 

skóry futerkowej. Krawędź cholewki należy wykończyć od wewnątrz 

skórą licową. Szerokość wykończenia wynosi ok. 2-3cm” 

4. Dot. zad. VII 

Proszę o informację czy skóra w KT-

25 ma być wykończona na błysk czy 

mat? 

Zamawiająca wymaga, aby półbuty służbowe posiadały półmatowe 

wykończenie. 

W związku z powyższym, modyfikuje się załącznik nr 1.7 do SIWZ – 

opis przedmiotu zamówienia dla zad. VII – półbuty służbowe w 

następujący sposób: 

 

W pkt. 7 dodaje się lit. c) o treści: 

„c) Wierzch butów wykonany z boksu bydlęcego czarnego z licem 

naturalnym o grubości 1,2÷1,4 mm – półmat.” 
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 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 oraz 1.7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zad. V – botki ocieplane oraz 

zad. VII – półbuty służbowe. 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. 


