
 
 
 
Znak   15/2022                               Radom, dnia 02.06.2022r. 
 

 
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.  

Strona internetowa 
 

Wszyscy wykonawcy 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 
215 000 euro pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia”. 

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku z poniższym pytaniem otrzymanym w dniu 01.06.2022r., dotyczącym treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 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 poniższego wyjaśnienia: 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o informację jaki budżet Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia o numerze 
referencyjnym 15/2022? 
 
Odpowiedź: 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia niniejszego postępowania przetargowego zostanie 
upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego, oraz miniPortalu przed otwarciem ofert zgodnie  
z art. 222  ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych.  
 
Pytanie nr 2 
Proszę o odpowiedź w jaki sposób oferenci mają wyliczyć (jeszcze nie zrealizować) cenę zamówienia jeśli 
Zamawiający nie dopuszcza do realizacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a kwota zamówienia 
nie może przekroczyć równowartości 214 000 EUR = 982 260,00 zł brutto. Obecnie koszt roboczogodziny  
z uwzględnieniem godzin nocnych to ok. 25,40 zł netto, a stawka wynikająca z powyższej kwoty to 22,56 
zł netto. Zatem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników z orzeczeniem  
o niepełnosprawności przynajmniej w charakterze pracowników ochrony w stosunku do których nie ma 
wymagań posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony? 
 
Odpowiedź: 
Wartość zamówienia szacuje się na podstawie kwot netto, a nie brutto.  
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania usługi przez osoby niepełnosprawne z pewnymi rodzajami 
schorzeń lub z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
 
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 
Kierownik Zamawiającego 

Waldemar Kordziński – Prezes zarządu 
Zbigniew Banaszkiewicz – Wiceprezes Zarządu 

 


