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Dotyczy:  Zakup i dostawę odzieży całorocznej dla zespołów wyjazdowych oraz obuwia ochronnego dla 
pracowników  Powiatowej Stacji  Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w 
Mielcu; Numer postępowania 1/PSPR SPZ/PN/2018  
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579) Zamawiający przekazuje informacje 
oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie nr 1 

Na stronie nr 4 w SIWZ, zamawiający w punkcie 3.3 umieścił informację, że wykonawca do oferty jest 

zobowiązany załączyć wzory użytkowe odzieży tj. po jednej sztuce ubrań w rozmiarze M oraz XL i obuwia w 

rozmiarze 39 oraz 43 z każdej pozycji. Czy Zamawiający żąda dostarczenia po 2 szt. odzieży z każdego 

rodzaju - w tym 1 szt. w rozm. M i 1 szt. w rozm. XL? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ należy załączyć do oferty wzory użytkowe odzieży tj. po jednej sztuce ubrań w 
rozmiarze M oraz XL z każdej pozycji wymienionej w załączniku nr 2a w zakresie Pakietu nr 1 czyli po 1 szt. 
w rozm. M i 1 szt. w rozm. XL. 
 
Pytanie nr 2 

Na stronie nr 7 w SIWZ w punkcie XVI, Zamawiający umieścił informację o wyznaczonym terminie składania 
ofert do 02.03.2018r do godz. 9:15. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania 
ofert do 09.03.2018r do godz. 9:15, ze względu na potrzebę rozszycia wzorów, które odbiegają od 
standardowych, szytych w naszej firmie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 3 

W załączniku 2a na str. 6 przy kamizelce w podpunkcie 4 umieszczona jest informacja o 15 kieszeniach z 

przodu. Czy Zamawiający rzeczywiście żąda 15 kieszeni w kamizelce, czy nastąpiła pomyłka pisarska w treści 

załącznika?  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 4 

Na stronie nr 2 i 3 w SIWZ w punkcie VIII w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę oświadczeń. Czy zamawiający żąda wysłanie 

tych oświadczeń wraz z ofertą, czy będzie ich żądał od wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń wraz z ofertą.  
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Pytanie nr 5 

Na stronach 3-5 w punkcie IX Zamawiający umieścił wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający żąda wysłanie tych 

dokumentów wraz z ofertą, czy będzie ich żądał od wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  
„IX. 1.  Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie  krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.” 
 
Wstępne badanie ofert uzasadnia również przedłożenie oświadczeń, których dotyczyło Pytanie nr 4. 
                 

 

              Z poważaniem 
Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu 

                   Paweł Pazdan 
 

 


