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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa i 
montaż wyposażenia nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 
20”. 
 

Zamawiający, otrzymał w dn. 16.05.2018r. i 18.05.2018r. oraz 21.05.2018r. (e-mailem) 
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w 
przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań (bez podawania źródła ich 
pochodzenia, zachowując ich oryginalną pisownię): 
 

1) Zapytanie z dn. 16.05.2018r.: 
„1. Proszę o skorygowanie opisu urządzenia punkt 1.1 Odkurzacz profesjonalny. Po zmianach 
modelowych dostępnych na rynku nie ma urządzenia o parametrze: wydatek powietrza 61 l/s (nie 
gorsze niż). Wnioskuję o zamianę tego parametru na zakres: wydatek powietrza 40-60l/s. 
2. Proszę o skorygowanie opisu urządzenia punkt 1.1 Odkurzacz profesjonalny. Wnioskuję o 
zmianę parametru: poziom ciśnienia akustycznego na zakres: 60-75l/s, w którym mieszczą się 
profesjonalne odkurzacze do zastosowań hotelowych. 
3. Proszę o skorygowanie opisu urządzenia punkt 1.4 Szorowarka. Umieszczony opis w wykazie 
wyposażenia tj. rozwiązania i parametry wskazują na konkretny model jednego producenta. 
Wnioskuję na zmianę parametrów na zakresy: 
- szerokość pracy 43-45 cm, 
- wyposażenie w ssawkę paraboliczną, łukową itp., 
- wyposażony w uchwyt pada, 
- szerokość zbierania 50-88 cm, 
- wydajność 1600-1750, 
- moc silnika 1000-1200 W, 
- pojemność zbiornika/zbiorników 30-40L, 
- nacisk 18-40 kg, 
- prędkość obrotowa szczotki 150-180, 
- masa od 30-60 kg, 
- wymiary +/- 500 mm 1000-500-1000 mm” 
 

2) Zapytanie z dn. 18.05.2018r.: 
„Część I Dostawa i montaż mebli. 
11. Szafy do kantorków. Proszę o doprecyzowanie który wymiar jest szerokością a który długością. 
Poz. 12.6. Biurko. Czy biurko ma być wyposażone w blendę? 
Poz. 13.1. Biurko narożne. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli wprowadzając 
nazwę „raszki”? W jakim celu ma być wprowadzony malowany MDF skoro biurko ma być 
wykonane z płyty wiórowej. Malowany MDF na kolor dąb nie będzie się pokrywał kolorystycznie z 
płytą meblową. Proszę o podanie wymiarów blend. 
Poz. 13.8. Stół konferencyjny. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli wprowadzając 
nazwę „raszki”? 
Poz. 14.1. Biurko narożne. Czy biurko ma być wyposażone w blendę? 
Poz. 17.1. Biurko. Czy biurko ma być wyposażone w blendę? 
Poz. 18.1. Szafa aktowa. Proszę o doprecyzowanie który wymiar jest szerokością a który 
wysokością. 
Poz. 20.1. Moduł 5-cio drzwiowy. Proszę o jednoznaczne i wyczerpujące wyjaśnienie zapisu 
wprowadzonego w poz. 20.1. Zamieszczony opis uniemożliwia jakąkolwiek wycenę.” 
 

3) Zapytanie z dn. 21.05.2018r.: 



„Według naszych ustaleń urządzenie które spełnia specyfikacje według strony producenta ma 
wydatek powietrza 53 l/s zamiast 61 l/s. Czy zamawiający zaakceptuje taką zmianę specyfikacji.” 
 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:   

 

Dot. zapytania z dn. 16.05.2018r.: 
Ad 1 i Ad 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. 

Wg stanu wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są urządzenia (odkurzacze profesjonalne) 
spełniające wymagania opisane w SIWZ i odpowiadające opisanym w SIWZ potrzebom 
Zamawiajacego. 

Ad 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ. 
Wbrew informacji zawartej w treści pytania, opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje 
konkretnego produktu - wg stanu wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są urządzenia 
(szorowarki) więcej niż jednego producenta spełniające wymagania opisane w SIWZ. 
Równocześnie Zamawiajacy zwraca uwagę, że proponowane przez Wykonawcę zmiany mogłyby 
doprowadzić nie tyle do poszerzenia, co do ograniczenia konkurencyjności (wprowadzenie 
sztywnych wymiarów z niewielkim zakresem tolerancji w miejsce aktualnie obowiązujących 
minimalnych wymagań itd.). 
 

Dot. zapytania z dn. 18.05.2018r.: 
- dot. Szafy do kantorków: wymiary podane są wg kolejności: wysokość x szerokość x głębokość, 
- dot. Poz. 12.6. i 14.1 oraz 17.1.:  Zamawiający zaleca aby biurka były wyposażone w blendę, 
- dot. Poz. 13.1. i 13.8.: Raszki to frezowane poziome rowki w płycie, dostosowane do danej płyty 
(np. w przypadku 36 mm płyty stosowanej w przypadku biurka i stołu konferencyjnego, winny 
być frezowane na szerokości ok. 15 mm). W przypadku biurka malowanie np. trzykrotnie na 
kolor biały połysk płyty w kolorze "dąb" (dokładny kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji) 
dobrze komponuje się z białą płytą MDF. Wysokość blendy ok. 40 cm, natomiast szerokość 
powinna wynikać z szerokości biurka, 
- dot. Poz. 18.1.: wymiary podane są wg kolejności: wysokość x szerokość x głębokość, 
- dot. Poz. 20.1.:  w opinii Zamawiającego zamieszczony opis w pełni umożliwia prawidłową 
wycenę przedmiotowego elementu wyposażenia. Równocześnie w celu dodatkowego ułatwienia 
Wykonawcom wyceny, Zamawiający zamieszcza bardziej szczegółowy opis przykładowego 
zestawu spełniającego w/w wymagania: Zestaw do siedzenia składa z pięciu części, środkowa 
długości ok. 130 i głębokości ok. 120 cm jest dwustronna z oparciem; następne dwie które 
przylegają do środkowej to moduły długości ok. 67 i głębokości ok. 50 cm (w skład wchodzą 
cztery części); zestaw zakończony jest elementami półokrągłymi o śr. ok. 120 cm. Całość 
tapicerowana tkaniną o gramaturze nie mniejszej niż 260 g/m2. Wszystkie części trwale 
skręcone ze sobą. Elementy posiadają regulację poziomu. 
 

Dot. zapytania z dn. 21.05.2018r.:  
Zamawiający traktuje to pytanie jako dot. pozycji „odkurzacz profesjonalny” (treść pytania 

nie określa jednoznacznie czego pyt. dotyczy). Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną 
modyfikację treści SIWZ. Wg stanu wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są urządzenia 
(odkurzacze profesjonalne) spełniające wymagania opisane w SIWZ i odpowiadające opisanym 
w SIWZ potrzebom Zamawiajacego. 
 

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

  


