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W YJ AŚ NI E NI A  TRE Ś CI  S W Z 1  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Dostawa pierwszego wyposażenia do pomieszczeń budynku rozbudowanej części 

obiektu SP nr 5 przy ul. Rekowskiej 36 w Redzie, z podziałem na 2 części." 

 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2022 r. pod 

numerem ogłoszenia 2022/BZP 00132174/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

02.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00143240/01. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

04.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00144009/01. 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści 

SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:  

 

Dotyczy części 1 postępowania 

 

Pytanie nr 1 

Czy ze względu na czas potrzebny na wycenę materiałów, Zamawiający pozwoli na wydłużenie 

terminu składania do 09.05.2022 r.?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.  

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia 

będzie wzywał Wykonawcę do przedstawienia kart produktów, certyfikatów i atestów?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 4. Obowiązki Wykonawcy Wzoru umowy (załącznik 

nr 8 do SWZ), do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie wraz z zamówionymi meblami, 

urządzeniami i sprzętem wszystkich kart gwarancyjnych, certyfikatów, atestów i dokumentów 

poświadczających parametry przedmiotu umowy wymagane przez Zamawiającego, zgodne z 

przepisami prawa.  

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia 

będzie żądał od Wykonawcy odkreślenia w formularzu ofertowym producenta, typu/modelu 

oferowanych produktów?  



 

 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy określenia producenta, typu/modelu oferowanych 

produktów. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Ofertę zgodnie z zapisami SWZ, a w 

szczególności z załącznikiem nr 1a do formularza Oferta. 

 

Pytanie nr 4 

Ze względu na czas potrzebny na wyprodukowanie mebli prosimy o wydłużenie terminu 

realizacji do 12 tygodni.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.  

 

 

    

 

 Z poważaniem 
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