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Wrocław, dnia września 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania: Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika 
przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne 
Wrocław-Strachowice

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, 
że od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza aby pas w spodniach był zapinany na rzep, ale nie był 
elastyczny? Każdy użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru.

Proponowane przez nas rozwiązanie pozwala na zdecydowanie lepsze dopasowanie spodni, 
co zwiększa komfort użytkowania. Użytkownik ma możliwość wybrania rozmiaru, a samo 
zapięcie na rzep daje możliwość regulacji obwodu w pewnym zakresie. Nieelastyczny 
materiałowy pas, nie powoduje dodatkowych zgrubień w okolicy pasa, co dodatkowo 
zwiększa komfort przy noszeniu innych pasów, np. taktycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza, aby pas w spodniach był zapinany na rzep.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza nieco inny układ kieszeni, przy zachowaniu wymaganej ilości 
kieszeni? Z zastosowaniem suwaków i rzepów, w zależności od rodzaju kieszeni?

Nasze rozwiązanie umożliwia nie tylko wygodne rozmieszczenie wyposażenia, 
bez zbędnego obładowania w okolicy ud, ale także pozwala na wygodne użytkowanie 
większej ilości kieszeni w dość sporym rozmiarze (na udach, w górnej partii spodni, ale także 
i w okolicach kolan).

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza nieco inny układ kieszeni, przy zachowaniu wymaganej ilości 
kieszeni z zastosowaniem suwaków i rzepów, w zależności od rodzaju kieszeni.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ochraniaczy w postaci wkładek w dedykowanej 
kieszeni na kolanach? Takie rozwiązanie nie umożliwia regulacji obwodu ochraniaczy.

Tym samym czy Zamawiający może doprecyzować o jaki rodzaj ochraniaczy mu chodzi, 
zewnętrzny czy wewnętrzny?



Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ochraniaczy w postaci wkładek w dedykowanej 
kieszeni na kolanach -  ochraniacz wewnętrzny.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia
0 zamówieniu i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedź na pytania 
Wykonawców została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl
1 na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl.
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