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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ I SPRZĘTU SŁUŻBY
MUNDUROWEJ
nr sprawy WNP/337/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
W podpunkcie 8 części 2 „Odzież osobista”, zamawiający w wymaganiach określił w
stosunku do półmaska ochronnej dróg oddechowych, że powinna opcjonalnie być
podłączona do sprężonego powietrza. Niniejszym oświadczamy, że opcjonalne
podłączanie półmaski do sprężonego powietrza nie jest możliwe. Taka możliwość
istnieje tylko w stosunku do maski pełno twarzowej. Proponujemy wiec zrezygnować z
zapisu o opcjonalny podłączeniu półmaski do sprężonego powietrza lub zmienić zapis z
półmaski na maskę pełno twarzową.
ODP. Zamawiający wyjaśnia, że opis opcjonalne podłączenie powietrza
sprężonego oznacza to ze maska nie musi posiadać tej funkcjonalności ale musi
spełniać wszystkie inne funkcjonalności zawarte w opisie oraz spełniać normy ujęte
w opisie przedmiotu zamówienia.
II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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