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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. „Dostawy odzież ochronnej i roboczej”. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 29.04.2022r., 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 2021r. poz. 1129 z poźn. zm.)  Zarząd  
PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Poz. 4 Buty robocze letnie – Zamawiający określił kategorię obuwia na S3, a jednocześnie wskazał, że 
obuwie musi posiadać liczne otwory wentylacyjne o mniejszej i większej średnicy, co stoi w sprzeczności 
z wymaganą kategoria (S3). 
Kategoria S3 oznacza, że obuwie musi być wodoodporne, natomiast w przypadku jakichkolwiek otworów 
wentylacyjnych obuwie nie będzie zachowywało parametrów wodoodporności. 
Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju obuwie należy zaoferować w tej pozycji? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż buty robocze letnie (poz. 4 OPZ) ma mieć kategorię S3, tj. mają być 
wodoodporne.  
 
Pytanie nr 2 
W poz. 4 i 5 – obuwie ma być wyposażone w podszewkę Oxford. Zwracamy uwagę na fakt, ze podana 
została nazwa własna tkaniny (Oxford), co eliminuje inne produkty, w których są zastosowane 
równoważne rozwiązania. 
W związku z tym prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie do zaoferowania w tych pozycjach obuwia,  
w którym podszewka będzie wykonana z tkaniny typu Oxford lub równoważna.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższy wniosek i dopuszcza do zaoferowania w pozycjach 4 i 5 OPZ 
obuwia, w którym podszewka będzie wykonana z tkaniny typu Oxford lub równoważna. 
 
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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