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Częstochowa, dnia 23 lutego 2017 roku 
WT.2370.2.6.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.2.2017, 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 21 lutego 2017 roku wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu. 
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz 
wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Buty strażackie specjalne gumowe 

Zamawiający wymaga, aby każda dostarczona para 
butów gumowych posiadała protokół z badania 
poziomu izolacyjności obuwia wg PN-EN 50321. 
Czy Zamawiający dopuszcza do przedłożenia do 
dokumentów przetargowych protokołu z badań 
poziomu izolacyjności obuwia wg PN-EN 50321 
sporządzonych na etapie certyfikacji WE? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na przedłożenie wraz z towarem 
protokołu z badań sporządzonych na etapie certyfikacji WE. 
Ponadto modyfikuje się zapisy siwz w części załącznika nr 1.2 
„Opis przedmiotu zamówienia –buty specjalne gumowe”  
w zakresie pkt. 10 wymagania dodatkowe w lit. l), dodając po 
kropce zapis:  
„Ka żda dostarczona para butów powinna posiadać trwałe 
oznaczenie potwierdzające wykonanie badania poziomu 
izolacyjności obuwia ważne co najmniej przez okres 11 miesięcy 
od daty dostarczenia obuwia do Zamawiającej”    

2. Hełmy strażackie  
Zamawiający wymaga, aby hełm wyposażony był w 
przeźroczysty wizjer chowany do wnętrza hełmu oraz 
w dodatkową osłonę oczu – przeźroczyste okulary 
chowane do wnętrza hełmu.  
Zamykanie i otwieranie osłony winno być możliwe za 
pomocą zewnętrznej dźwigni, pokrętło itp. 
Rozwiązania. Nie dopuszcza się konieczności 
dotykania osłony w celu jej otwarcia lub zamknięcia, 
zamykanie i otwieranie tej dodatkowej osłony oczu 
winno być możliwe niezależnie od położenia głównej 
osłony (wizjera). 
Czy zamykanie i otwieranie osłony, które winno być 
możliwe za pomocą zewnętrznej dźwigni, pokrętło 
itp. dotyczy osłony oczu – okulary?  

Zapis w części załącznika 1.3 do SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia – hełm, w pkt 11 lit. i) o treści: „Zamykanie i 
otwieranie osłony winno być możliwe za pomocą zewnętrznej 
dźwigni, pokrętło itp. rozwiązania” dotyczy dodatkowej osłony 
oczu tj. przeźroczystych okularów chowanych do wnętrza hełmu. 

Zamawiająca w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik 1.4 do SIWZ pkt 10 lit. e)- Opis przedmiotu 
zamówienia- buty specjalne skórzane, nie wskazała materiału, z 
jakiego ma zostać wykonana międzypodeszwa. Wskazany 
materiał (metal) dotyczy jedynie podnoska.  

3. Buty specjalne skórzane 
Zamawiający wymaga dostarczenia butów 
strażackich, które muszą posiadać metalową 
międzypodeszwę w całej długości podeszwy 
chroniącą stopę przed przebiciem oraz dostarczenia 
butów wykonanych ze skóry o grubości w przedziale 
2,4 – 2,7 mm. 
Czy Zamawiająca dopuszcza dostarczenie butów 
strażackich posiadających międzypodeszwę 
wykonaną z kevlaru o tych samych właściwościach 
ochronnych co międzypodeszwa metalowa? 
Czy Zamawiający dopuszcza buty wykonane ze skóry 
o grubości 2,0 – 2,2 mm? 

Zamawiająca dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę 
grubość skóry, w związku z czym zmianie ulega zapis w pkt. 10 
lit. h) załącznika 1.4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia- 
buty specjalne skórzane  w następujący sposób: 
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JEST:  
„Wierzchy buta mają być wykonane ze skóry licowej w kolorze 
czarnym z zastosowaniem wstawek w kolorze żółtym. Grubość 
zastosowanej skóry musi mieścić się w  przedziale od 2,4 mm do 
2,7 mm” 
ZMIENIA SIĘ NA: 
„Wierzchy buta mają być wykonane ze skóry licowej w kolorze 
czarnym z zastosowaniem wstawek w kolorze żółtym. Grubość 
zastosowanej skóry musi mieścić się w  przedziale od 2,0 mm do 
2,7 mm” 

4. Czy Zamawiająca dopuszcza złożenie oferty na 
kominiarki wykonane z dzianiny jednobarwnej w 
kolorze ciemnogranatowym? 

Zamawiająca nie wyraża zgody na zaoferowanie kominiarki 
niepalnej w kolorze ciemnogranatowym oraz podtrzymuje 
wymagania dotyczące koloru.  

 
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 ulega 
zmianie. Obowiązujące terminy to: 

 
Termin składania ofert: 1.03.2017 r. godz. 9:30. 
Termin otwarcia ofert: 1.03.2017 r. godz. 10:00 

 
 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji dot. 
specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl/przetargi) zamieszcza poprawione Załączniki do 
siwz nr 1.2 – opis przedmiotu zamówienia- buty specjalne gumowe oraz 1.4 – opis przedmiotu zamówienia – buty 
specjalne skórzane. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać Załączniki uwzględniające powyższe 
modyfikacje. 
 
 
 
 
 
 

          KOMENDANT 
        Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
          w Częstochowie 

      /-/ 
                                                                                                                                  mł. bryg. mgr Piotr Placek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- upubliczniono na stronie  internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a.  


