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Częstochowa, dnia 8 lipca 2020 roku 

WT.2370.14.4.2020 

 

 

 

DO WYKONAWCÓW  

ZAINTERESOWANYCH  

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

 

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

nr WT.2370.13.2020, 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 7 lipca 2020 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

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

nr WT.2370.14.2020, 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 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:   

 

Treść wniosku: 

W ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji III.7 wymagany jest ważny certyfikat oceny tupu WE przez 

upoważnioną jednostkę, jeżeli certyfikat jest straszy niż rok, również aktualne sprawozdanie z badań, potwierdzające 

kontrole w ramach nadzoru nad certyfikatem. Dodatkowo wymagana jest deklaracja zgodności typu WE na 

oferowany towar. Zaś w specyfikacji towaru jest już wymagany certyfikat oceny typu UE. Uprzejmie prosimy  

o wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź Zamawiającej: 
Ustosunkowując się do wniosku Zamawiająca informuje, iż dokonuje się modyfikacji zapisów specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówienia w następujący sposób: 

We wszystkich miejscach specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w których 

znajduje się zapis „certyfikat oceny typu WE”, „certyfikat oceny typu UE” i „deklaracja zgodności WE” zmienia 

się odpowiednio na „certyfikat oceny typu WE lub certyfikat oceny typu UE” oraz „deklaracja zgodności WE lub 

deklaracja zgodności UE”.    

  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 i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia 

ofert  ulega zmianie. Obowiązujące terminy to: 

 

Termin składania ofert: 16.07.2020 r. godz. 9:30 

Termin otwarcia ofert: 16.07.2020 r. godz. 10:00 
 

KOMENDANT 
Centralnej Szkoły 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 

             z up.                         /-/    

      st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka 

Zastępca Komendanta 

Otrzymują: 

- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 

- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 

http://www.cspsp.pl/

