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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 

 
Dotyczy: Dostawa składników umundurowania i oznak służbowych dla pracowników Urzędu 
Morskiego w Szczecinie’’       
 
Dnia 18.08.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 

 

Pytanie nr 1 

Zwracam się z pytaniem dotyczącym wyjaśnienia zapisów OPZ załącznika nr 1 do SIWZ w 
części I Zamawiający w opisie umundurowania wymienia m.in. asortyment odzieży pkt. e) 
Płaszcz –(wzór 3) –typu marynarskiego z ciemnogranatowego* sukna, cały na podszewce, z 
2 rzędami guzików o średnicy25 mm –po 4 każdym rzędzie. U dołu z tyłu płaszcza znajduje 
się rozcięcie. Płaszcz posiada 2 boczne kieszenie wszyte z klapami. U dołu rękawów 
znajdują się mankiety. Płaszcz posiada naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13mm.  
Natomiast w załączniku nr 2A do części 1 w tabeli na stronie 4 –6 nie widnieje pozycja 
opisana w opisie OPZ (część opisowa umundurowania). Czy Wykonawca ma rozumieć, iż 
Zamawiający zamieścił ogólną opisową część dla zadania I natomiast faktyczny asortyment 
umundurowania objęty jest załącznikiem nr 2A i Zamawiający nie wymaga pozycji opisanej w 
OPZ jako Płaszcz. Proszę o potwierdzenie. 

 
Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 2A znajduje się dokładny wykaz zamawianych 

składników umundurowania i oznak służbowych wyszczególnionych ilościowo, w związku z 

powyższym nie wymagamy pozycji opisanej jako płaszcz.  

 

Pytanie nr 2 

Zwracam się z pytaniem o zmianę zapisu w OPZ w zakresie opisu części I gdzie: 

Przedmiotem zamówienia w części I jest:  

1. Dostawa składników umundurowania i oznak służbowych wyszczególnionych w pozycjach 

1-30 (załącznik A do formularza oferty) wg wzorów określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 

umundurowania pracowników organów administracji morskiej (Dz. U. Nr 37 poz. 193)  

2. Zapewnienie możliwości pobrania miary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 10.00 do 15.00 w punkcie, który znajduje się na terenie miasta Szczecin  
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał punkt na terenie miasta 

Szczecin, w którym to można będzie dokonać pobrania miar (szycie miarowe). Jak wskazują 

liczne wyroki SN, Zamawiający nie może ograniczyć złożenia ofert Wykonawcą stawiając 

warunek, którego spełnić nie można lub wiąże się z poniesieniem dla wykonawcy znacznych 

kosztów (wynajem, dzierżawa itp.) co równoznaczne jest z tym, iż Wykonawca nie złoży 

oferty cenowej, którą Zamawiający mógłby przyjąć. Zakładając takie koszty dodatkowe.  

Zwracamy się o modyfikację zapisu, który pozwoli Wykonawcy złożyć uczciwą ofertę tym 

samym dokonać pomiarów w dniu (dniach) i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

(świetlica, lub inne pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego–przy użyciu stosownego 

oprogramowania i miary krawieckiej). Wszyscy wykonawcy startujący w przetargu powinni 

mieć zagwarantowane równe prawa i szanse w złożeniu oferty. Wykonawca prosi o 

uwzględnienie ww. uwag i szybką odpowiedź Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający informuje, iż nie zmieni zapisów treści OPZ. Zgodnie z §12 Umowy istnieje 

możliwość powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom w zakresie 

wskazanym w złożonej przez niego ofercie, na podstawie której dokonano wyboru oferty 

Wykonawcy. 
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                                                                                Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 
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