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Częstochowa, dnia 28 maja 2018 roku 
WT.2370.14.6.2018 

 
 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.14.2018, 
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 25 maja 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.14.2018, 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 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję 
treść wniosku wraz z udzieloną na niego odpowiedzią:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia 
1. Czy Zamawiająca dopuszcza złożenie oferty na 

kominiarki wykonane z dzianiny – Kermel 48,5%, 
Wiskoza 48,5%, Beltron 3% w kolorze 
ciemnogranatowym? Nadmieniamy, iż kolor jest 
zgodny z wymogami techniczno-użytkowymi pkt. 1.8 
„Kominiarki” określonymi szczegółowo w załączniku 
do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie 
wykazy wyrobów służących zapewnieniu zasad 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia  
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 85. Poz. 553 z późn. zm.). Ponadto, 
kominiarki posiadają aktualne świadectwo 
dopuszczenia CNBOP-PIB. 

Zamawiająca nie wyraża zgody na zaoferowanie 
kominiarki niepalnej, wykonanej z dzianiny – Kermel 
48,5%, Wiskoza 48,5%, Beltron 3% w kolorze 
ciemnogranatowym oraz podtrzymuje wymagania 
dotyczące koloru, a także tkaniny z jakiej ma być 
wykonana kominiarka. 
 

 
 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.  

 
Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 
 

        Zastępca Komendanta 
           Centralnej Szkoły 
  Państwowej Straży Pożarnej 
             w Częstochowie 
                       /-/ 
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka        

   
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


