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Łomianki, 25 sierpnia 2022 r.  
 
RZP.271.37.2022        

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji RZP.271.37.2022 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku 

Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie umeblowania pomieszczeń w ramach zadania 

„Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – 

zad. 2019/06. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania  

i dokonuje zmiany w SWZ. 

 

Pytanie 1 

W punkcie 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje, że wymaga  

aby wszystkie zaproponowane rozwiązania były systemowe oraz seryjnie produkowane. 

Uprzejmie informujemy, iż opisane przez Zamawiającego meble nie występują na rynku  

w produkcjach seryjnych w odcieniu buku. W związku z powyższym wnosimy o zgodę  

na zastosowanie rozwiązań z płyt klonowych, znacznie powszechniejszych w produkcjach 

seryjnych mebli. Powyższa zmiana pozwoli większej ilości Wykonawców przystąpić  

do postępowania co znacząco zwiększy konkurencyjność. 

 

Odp. 1  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań z płyt klonowych. 

 

Pytanie 2 

Po analizie opisu przedmiotu zamówienia pragniemy zauważyć, iż przedmiotowe 

zamówienie ma charakter wykonawstwa wielobranżowego. Wyposażenie obejmuje dostawę 

i montaż specjalistycznych sprzętów z branży gastronomicznej, sportowej, czy też 

ogrodniczej. Firmy oferujące dostawy wyposażenia placówek oświatowych nie posiadają  

w swych ofertach produktów takich jak np. odśnieżarka, kosiarka spalinowa z napędem, 

bemar czy tablica wyników. Ponadto informujemy, iż doprowadzenie instalacji zasilającej, 

montaż z doprowadzeniem oraz odpływem wody, czy też montaż gniazd do mocowania 

słupków w posadzce, wymagają od Wykonawców odpowiednich uprawnień, których  

nie posiadają ze względu na specyfikę dostaw wykonywanych na co dzień. W związku  
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z powyższym wnosimy o podział zamówienia na części, przy czym każda część dotyczyłaby 

dostawy i montażu specyficznej grupy produktów, charakterystycznej dla danej branży, np. 

gastronomicznej. Proponujemy następujący podział na części: 

Część 1 Tomy A, B, 

Część 2 Tom C 

Część 3 Tom D 

Część 4 Tom E 

Część 5 Tom F 

 

Odp. 2 

Zamawiający informuje, że powyższe postępowanie dotyczy wyposażenia budynku Szkoły 

Podstawowej w Sadowej tylko w zakresie umeblowania pomieszczeń, zgodnie  

z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz Załącznikiem  

nr 1 do Formularza oferty, który zawiera zakres ilościowy wymaganych pozycji. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o usunięcie ze specyfikacji produktów, których wycena może się okazać 

niepotrzebna, tj. stołów do tenisa stołowego C.4.14, a także pozycji C.5.21 i C.5.22  

(Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenie, przewiduje się, że stoły do tenisa 

stołowego magazynowane będą w sali sportowej. W przypadku decyzji o nie zamawianiu 

stołów należy zrezygnować również z pozycji C.5.21 i C.5.22.) a także pozycji E.1.19, 

E.4.3.,E.6.3.,E.7.6.,E.8.4. i E.9.1. (Przed złożeniem zamówienia należy zweryfikować, czy zlew 

nie został zamontowany przez generalnego wykonawcę obiektu). Wyżej wymienione 

produkty znacząco wpływają na wartość oferty (ze względu na ich koszt zakupu, a także koszt 

montażu w przypadku zlewu/umywalek) i usunięcie ich z zamówienia po otwarciu ofert 

mogłoby wpłynąć na wyniki postępowania. 

 

Odp. 3  

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia  

oraz Załącznik nr 1 do Formularza oferty nie zawierają pozycji: C.4.14, C.5.21., C.5.22., 

C.5.21., C.5.22., E.1.19., E.4.3., E.6.3., E.7.6., E.8.4. i E.9.1. 

 

Pytanie 4 

Ze względu na wielkość zamówienia, konieczność dokonania wielu wycen spoza oferty 

katalogowej, a także na termin wizji lokalnej, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu 

składania ofert do dnia 05.09.2022r. Dodatkowy czas pozwoli na staranne przygotowanie 

satysfakcjonującej Państwa oferty, rzetelne uwzględnienie wszystkich niezbędnych kosztów, 

jakie poniosą Wykonawcy, a także przygotowanie wymaganej przez Zamawiającego 

dokumentacji. 
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Odp. 4  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 

 

Pytanie 5 

Dzień dobry. Zamawiający w SWZ opisał, iż wymaga " Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że wykonał należycie dwie dostawy polegające na wyposażeniu budynku 

użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy 

złotych 00/100) w przypadku każdej z tych dostaw osobno w okresie ostatnich 3 lat,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Czy Zamawiający dopuści 

"Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie cztery dostawy polegające 

na wyposażeniu budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 250 000,00 zł 

brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdej z tych 

dostaw osobno w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie” ? 

 

Odp. 5  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający przekazuje uaktualniony Załącznik nr 1 do Formularza oferty dodając  

do zakresu wyposażenia pozycję B.3.3. w ilości 4 szt. w celu zachowania spójności  

z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

 

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ. 

 

Sprawę prowadzi:  

Ewa Widawska / Katarzyna Rojecka 

Referat Zamówień Publicznych  

Tel.: 22 768 62 09 
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