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Wszyscy Wykonawcy 

- platforma zakupowa 

 

Dotyczy: TPm-36/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. dostawa  
z transportem, podłączeniem i  instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych 
dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników. 
 
         W związku z wpływem zapytań dotyczących  prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284  
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela 
poniższych odpowiedzi: 

 
ODPOWIEDZI: 

dot. nr 3.1  dygestoria metalowe STN 120 cm   - 2szt  i dygestorium metalowego  120 cm  - 1  szt  

Zapytanie 1: 
Prosimy o możliwość dopuszczenia innego producenta produkujący system podnoszenia okna elektrycznego  
uruchomianego za pomocą niż wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia a jednocześnie spełniające swą 
funkcje w tym zakresie . 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.  
 
Zapytanie 2: 
Czy system elektrycznego podnoszenia okna powinien posiadać funkcję automatycznego wyczuwania przeszkody 
w przypadku gdy okno się zamyka tj. na krawędzi blatu w świetle ruchu okna  znajduje się element uniemożliwiający 
zamknięcie okna. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż system elektrycznego podnoszenia okna powinien posiadać funkcję 
automatycznego wyczuwania przeszkody w przypadku gdy okno się zamyka tj. na krawędzi blatu w świetle ruchu 
okna  znajduje się element uniemożliwiający zamknięcie okna. 
  

ZMIANY: 

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zmianie ulega treść załączników „Opis przedmiotu 
zamówienia” dla cz. 1, poprzez dodanie w pkt. 6: 

▪   okna ruchome podnoszone elektrycznie, uruchamiane za pomocą dedykowanego panelu niezależnego 
od systemu Smylab 

▪   okno dygestorium wyposażone w funkcję automatycznego wyczuwania przeszkody w trakcie 
zamknięcia okna (..)  

  
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zmienione załączniki nr 3.1 dla cz. 1 do SWZ (dot. 
dygestoria metalowe STN 120 cm   - 2szt  i dygestorium metalowe  120 cm  - 1  szt) oraz  informuje, że  
w przypadku złożenia oferty z użyciem nieaktualnych załączników oferta zostanie odrzucona, jako 
niezgodna z treścią SWZ.  
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2. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą 
w następujący sposób: 

 
1) jako termin składania ofert wskazuje się: 24.05.2022 r. godz.: 10:00, 
2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  24.05.2022 r. godz.: 11:00. 

         3) jako termin związania ofertą wskazuje się 22.06.2022r. 
         
 
 
 
 
 Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując 
je, jako ważne i wiążące.                                                                                                     
                                                                                                  
                                                                                       
 
 
 
                                                                                                        Z poważaniem,  

 

mailto:dzp@ump.edu.pl

		2022-05-19T10:09:01+0200
	Paweł  Uruski




