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PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  
 

Tablica ogłoszeń 
Strona internetowa 

Wszyscy wykonawcy 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. 
„Dostawa odzieży ochronnej i roboczej” znak sprawy 5/2020. 
 
 
Pytanie nr 1 

Zamawiający w pozycjach 21-22 wymaga maseczek pyłochronnych. Niestety w związku  
z panującym wirusem, na rynku pojawiły się braki na stanach magazynowych wyżej 
wymienionego asortymentu. Ciężko określić kiedy tego typu środki ochrony pojawią się  
w sprzedaży. Podobna sytuacja pojawia się przy pozycji 9. 
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą, o wycofanie z formularza 
ofertowego powyższych pozycji. 
Jeśli proponowane przez nas rozwiązanie nie jest możliwe do wykonania, gorąco prosimy  
o napisanie oświadczenia potwierdzającego, że do mementu ustabilizowania  sytuacji  na  
rynku, nie będą wyciągane konsekwencje wobec wykonawcy w razie pojawienia się 
problemów z realizacją zamówień na tego typu środki ochrony indywidualnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ. Z wybranym Wykonawcą zostanie 
zawarta umowa, która będzie obowiązywała od czerwca 2020r. Zamawiający liczy, że do 
tego czasu sytuacja na rynku sprzedaży maseczek się ustabilizuje.   
 
Pytanie nr 2 

Poz. 22 OPZ – maski pyłoochronne – jak należy rozumieć zapis, że półmaska ma posiadać 
filtr, czy Zamawiający ma na myśli zawór wydechowy? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż półmaska opisana w poz. 22 OPZ powinna posiadać minimum 
jeden zawór wydechowy.  
 
Pytanie nr 3 

Poz. 40 OPZ – półmaska wielokrotnego użytku – jak należy rozumieć zapis, ze półmaska 
wielokrotnego użytku powinna być kompatybilna z półmaską 6000, 6500, 7500 i maska pełna 
6000? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w poz. 40 OPZ wymaga, aby półmaska wielokrotnego użytku  
i filtry spełniały wymagania podanych norm, były tego samego typu. 
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Pytanie nr 4 

Poz. 43 OPZ – filtr przeciwpyłowy – który z wymienionych filtrów należy wycenić P1, P2 czy 
P3? Każdy z wymienionych filtrów w tej pozycji stanowi oddzielną pozycje wyceny, prosimy  
o podanie jednego symbolu, który ma zostać ujęty w wycenie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż filtr przeciwpyłowy opisany w  poz. 43 OPZ winien być wyceniony 
dla symbolu P3.  
 

Wymagania i zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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