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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 22/2020. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 04.01.2021r., oraz 05.01.2021r. 
dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U.   
z  2019r. poz. 1843 z późn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Poz. 5 Buty robocze ochronne męskie. 
Prosimy o doprecyzowanie opisu o podanie kategorii w jakiej mają być zaoferowane buty: S1, S2 czy 
S3? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż buty robocze ochronne męskie mają być kategorii S3.  
 
Pytanie nr 2 
 Poz. 10 Filtry wielogazowe  
Prosimy o doprecyzowanie opisu o podanie do jakiej maski mają być te filtry ( do której pozycji  
w OPZ) oraz jakiej klasy mają być filtry. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podane filtry wielogazowe, mają pasować do maski przeciwgazowej z poz. 
22OPZ. 
 
Pytanie nr 3 
Poz. 23 Maski pyłoochronne 
Czy mają to być półmaski jednorazowe klasy P3 czy półmaski wielokrotnego użytku?  
 
Odpowiedź: 
Zmawiający informuje, iż maski z poz. 23 OPZ maja być jednorazowe klasy P3. 
 
Pytanie nr 4 
Poz. 25 Obuwie ochronne klapki 
Czy opisane klapki muszą mieć podeszwy odporne na kwasy?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż klapki ochronne mają być odporne na kwasy.  
 
Pytanie nr 5 
 Poz. 3 obuwie ocieplane zimowe –  cała seria obuwia  M-Storm została  przez producenta wycofana  
i zastąpiona nową serią M-TECH. Odpowiednikiem obuwia  Cyclone  Flex S3 opisanego w tej pozycji 
SIWZ jest aktualnie model Total Flex S3, który spełnia dokładnie tą samą normę a dodatkowo posiada 
właściwości ESD i odporność chemiczną (wierzch obuwia wykonany jest z materiału o nazwie „ON 
MICRO” co zapewnia wodoodporność, odporność chemiczną  oraz mechaniczną obuwia). Czy 
Zamawiający dopuszcza taki rodzaj obuwia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 



 
Pytanie nr 6 
Poz. 10 – filtr wielogazowy – w nomenklaturze nie istnieje pojęcie filtrów wielogazowych, czy w tej 
pozycji Zamawiający wymaga pochłaniacza wielogazowego  i  do jakiego modelu półmaski (symbol, 
nazwa producenta) ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pochłaniacz wielogazowy ma pasować do maski przeciwgazowej z poz. 22 
OPZ. 
 
 Pytanie nr 7 
Poz. 16 i 17 kamizelki ostrzegawcze –  czy przywołaną normę PN-EN 20471 mają spełniać taśmy 
odblaskowe naszyte na kamizelce, czy produkt tj. kamizelka z taśmami? Prosimy o wskazanie klasy 
widzialności. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż jest to norma dla kamizelki z taśmami odblaskowymi w III kategorii 
widzialności.  
 
Pytanie nr 8 
Poz. 18 kombinezon wodoodporny – jednoczęściowy – czy to ma być kombinezon typu „pływający”? 
Prosimy o  podanie nazwy, symbolu lub innych informacji identyfikujących produkt. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 9 
Poz. 19 komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych – czy ubranie ma być w klasie 2, czy ma 
spełniać 2 kategorię ochrony? Ponadto norma EN ISO 531:199 oraz EN 740-1 zostały zastąpione 
odpowiednio normami PN - EN ISO 11612 oraz PN -EN ISO 11611.W związku z tym prosimy  
o dopuszczenie do zaoferowania ubrania spełniającego aktualnie obowiązujące normy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych ma być w klasie 2. 
Zamawiający dopuszcza aktualnie obowiązujące normy.  
 
Pytanie nr 10 
Poz. 22 maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym - czy 
Zamawiający w tej pozycji wymaga dostarczenia kompletu tzn. maska przeciwgazowa oraz 
pochłaniacz wielogazowy, czy samej maski przeciwgazowej? 
 W opisie tej pozycji jest przywołany tylko opis maski. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 22 określił maski przeciwgazowe. Filtr/Pochłaniacz wielogazowy określa poz. 10 
OPZ. 
 
Pytanie nr 11 
Poz.  25 obuwie ochronne klapki – na jakiego rodzaju kwasy ma być odporne obuwie? Skoro maja być 
to klapki to  kontakt z kwasami może spowodować  poparzenie stopy użytkownika. Prosimy  
o doprecyzowanie zapisu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 
Pytanie nr 12 
Poz. 29 okulary ochronne -  czy  w tej pozycji wymagane są  okulary, czy gogle? W/g opisu okulary 
mają być wykończone neoprenem oraz idealnie przylegać do twarzy, do stosowania w środowisku o 
dużym zapyleniu co wskazuje na opis gogli. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza okulary ochronne lub gogle – zgodnie z OPZ.  
 
 
 
 



Pytanie nr 13 
Poz. 34 ręcznik frotte  -  standardowy rozmiar ręcznika frotte to 70x140, w związku z tym prosimy  
o dopuszczenie do zaoferowania ręcznika  w takim formacie przy zachowaniu pozostałych zapisów 
dla tej pozycji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ręcznik frotte o wymiarach 70x140.  
 
Pytanie nr 14 
Poz. 40 – rękawice ochronne nitrylowe – czy rękawica ma być w  100 % bawełniana, czy poliestorowo 
– bawełniana? 
Zamawiający wymaga dla tej pozycji certyfikatu zgodności, co oznacza, że wyrób musi spełniać 
wymagania II kategorii ochrony a nie I jak zostało do wskazane w SIWZ. Wymagana przez 
Zamawiającego odporność na ścieranie, przetarcie, przebicie jednoznacznie wskazuje, że wyrób musi 
być w II kategorii ochrony, bo tylko wówczas Zamawiający ma możliwość sprawdzenia czy rękawica 
spełnia opisane parametry. Rękawica w kategorii I chroni jedynie przed minimalnym zagrożeniem   
i nie posiada certyfikatu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, dopuszcza zaoferowanie rękawic II kategorii.   
 
Pytanie nr 15 
Poz.  46 stopery do uszu – prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mają to być ochronniki tj. 
poziom SNR,  jednorazowe wkładki do rolowania ze sznurkiem, jednorazowe wkładki do rolowania 
bez sznurka? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych stoperów do uszu ze sznurkiem. 
 
Pytanie nr 16 
poz. 30 opisany jest płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy, ale przywołana jest  jedynie 
norma  EN 340  czyli I kategoria. Jeśli płaszcz ma być ostrzegawczy to musi spełniać normę EN 
20471 i wówczas będzie w II kategorii. Prosimy o wyjaśnienie, czy ma to być płaszcz 
przeciwdeszczowy , czy płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy  w II kategorii ochrony? 
Prosimy o wskazanie koloru oraz czy płaszcz ma mieć pasy odblaskowe? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, dopuszcza płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy w II kategorii ochrony tj.  
z pasami odblaskowymi. Kolor płaszcza zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przed złożeniem 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Kierownik Zamawiającego na podstawie  z art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r,  poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ: 
 
 
I.    W pkt. 13.1 b)  SIWZ jest:  
Termin składania ofert: do dnia 14.01.2021r. do godziny 10:15. 
 
powinno być: 
Termin składania ofert: do dnia 15.01.2021r. do godziny 10:15 
 
II.    W pkt. 13.2 b)  SIWZ jest:  
Termin otwarcia ofert: w dniu 14.01.2021r. o godzinie 10:30 
 
powinno być: 
  Termin otwarcia ofert: w dniu 15.01.2021r. o godzinie 10:30 
 
 
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 
 
 

Kierownik Zamawiającego 
Waldemar Kordziński – Prezes zarządu 

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  
 


