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WZ 5540.2.7.2020

Zapytania i odpowiedzi do Publicznego Konkursu Ofert z dn. 24.01.2020r.

1. Z jakiego materiału mają być wykonane ubrania koszarowe 4- częściowe.
Odpowiedź. Mają być wykonane z poliamidu.
2. Czy linki pływające pozycja 7 i 8 dla OSP Cukrownia Gosławice to mają być zasobniki z
liną czy też liny żeglarskie?
Odpowiedź. Chodzi o liny żeglarskie w worku.
3. W pozycji nr 11 Tłumice aluminiowe dla OSP Cukrownia Gosławice- czy chodzi
zamawiającemu o tłumice metalowe z drążkiem aluminiowym?
Odpowiedź. Tak, chodzi o tłumice metalową z drążkiem aluminiowym.
4. W pozycji nr 2 ubrania koszarowe MDP dla OSP Morzysław proszę o podanie rozmiarów
ubrań, które będą zamówione – cena uzależniona jest od rozmiaru.
Odpowiedź. 4 kpl. rozmiar 104-134,
3 kpl. rozmiar 140-158,
3 kpl. rozmiar 164-176.
5. W pozycji nr 12 Nożyce do cięcia drutu dla OSP Morzysław proszę o podanie wielkości
(długości).
Odpowiedź. Długość : od 750 mm – 900 mm.
6. Zgodnie z art. 38 ustawy PZP proszę o udzielenie informacji dotyczącej opisu przedmiotu
zamówienia. W załączniku nr 1 do niniejszego konkursu wskazaliście Państwo nazwy
towarów przy pozycjach jak buty FHR 003 lub FHR 006. Tego rodzaju zapis i wskazanie
konkretnego modelu stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP. Warto w tym miejscu wskazać,
iż Urząd Miejski jest niejako obligatoryjnie zobowiązany do wydatkowania publicznych
środków finansowych w jasny i klarowny sposób, który nie będzie utrudniał uczciwej
konkurencji. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający zmieni
zapis siwz i wykreśli nazwy własne produktów?
Odpowiedź: Przepisy te nie mają tu zastosowania, ponieważ postępowanie prowadzone jest
do progu 30 000 euro. Ponadto dodano jeszcze określenie „typu”, co oznacza, że został
podany przykładowy model, a wykonawca może w swojej ofercie wskazać obuwie podobne.

