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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość 
kwoty 214 000 euro pn. „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej”, znak sprawy 1/2021. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 16.03.2021r., oraz 17.03.2021r. 
dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 
2019 z poźn. zm.)   Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną panującą w kraju, dużą ilością asortymentu do wyceny  
i trudnościami z dostępnością niektórych pozycji, (…nazwa Wykonawcy…) zwraca się  z uprzejmą 
prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu składania ofert z 22.03.2021r. do godz. 10:00 na 
26.03.2021r. do godz. 11:00 co umożliwi rzetelną wycenę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
pozycja 1 Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby materiał fluorescencyjny był o szerokości mniejszej niż 2 cm, np. 
1,5 cm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 3 
pozycja 2 Buty ochronne spawalnicze 
Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferować obuwie spawalnicze w klasie ochrony S3? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 4 
pozycja 3 Buty ocieplane zimowe 
Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferować obuwie zimowe z oznaczeniem S3 CI SRC? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 5 
pozycja 43 Rękawice robocze dziane szare 
Opis rękawic wskazuje na rękawice jedynego ich producenta firmy ARIS z Szydłowca, co znacznie 
ogranicza możliwość udziału w postępowaniu firmom, które nie otrzymają wyceny od tego producenta. 
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękawicy równoważnej dla tej pozycji  
o parametrach nie gorszych  niż wymagane w SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawicy równoważnej dla pozycji 43 OPZ o parametrach nie 
gorszych  niż wymagane w SWZ – jednocześnie informuje, iż Wykonawca oferując towar równoważny 
zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp  winien udowodnić, że proponowane rozwiązania  
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 



 
 
Pytanie nr 6 
Mam zapytanie do pozycji 34 – czy dopuszczalny jest rozmiar ręcznika 70 x 140cm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar ręcznika, przy zachowaniu pozostałych wymagań dla poz, 34 
OPZ. 
 
Pytanie nr 7 
pkt. 34 ręczniki łazienkowe frotte - typowy rozmiar dla ręczników frotte to 70x140, prosimy  
o dopuszczenie do zaoferowania ręcznika  o takich wymiarach przy zachowaniu pozostałych zapisów 
dla tej pozycji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozmiar ręcznika, przy zachowaniu pozostałych wymagań dla poz, 34 
OPZ. 
 
Pytanie nr 8 
pkt. 48 stopery do uszu jednorazowego użytku - prosimy o wskazanie poziomu tłumienia (SNR) dla 
stoperów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza stopery do uszu o skali SNR minimum 36dB. 
 
 

Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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