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W Y J AŚ NI E NI A  TRE Ś CI  S W Z 2  

 

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. 

 

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

09.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00149314/01.  

 

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

13.05.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00158709/01. 

 

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 

 

 1. W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 1 Zamawiający 

opisał Ławkę szkolną dwuosobową  

 a) „Okleina blatu z żywicy melaminowej ma pokrywać również krawędź blatu, nie dopuszcza 

się zastosowania krawędzi obrzeżowej meblowej.”  

Powyższy opis wymaga wykonania niestandardowego blatu ławki szkolnej. Proces produkcyjny 

konieczny do wykonania blatu zgodnie z opisem jest bardzo zaawansowany, wymagający 

specjalistycznych maszyn oraz niezwykle kosztowny, przez co wykonywany wyłącznie w bardzo 

dużych fabrykach meblowych. Najczęściej tak wykonane blaty stosuje się w stołach i stolikach 

użytkowanych na zewnątrz budynków, ponieważ technologia ta zapewnia wysoką wytrzymałość 

konieczną dla stolików użytkowanych na świeżym powietrzu, gdzie narażone są na różnorodne 

warunki atmosferyczne.  

Oczekiwanie wykonania ławki szkolnej posiadającej taki blat narusza zasadę uczciwej konkurencji, 

ponieważ wyklucza większość wykonawców nie posiadających wielkich, światowych fabryk. Co 

więcej, wymaganie takich ławek szkolnych jest bezzasadne, ponieważ na rynku dostępne są ławki z 

blatami wykonanymi z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, które są powszechnie 



wykorzystywane w jednostkach oświatowych, użytkowane przez uczniów przez lata, co więcej, meble 

te posiadają wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu i dopuszczenie wykonania 

blatów ławek szkolnych z płyty melaminowanej z obrzeżem PCV 2 mm. 

 

b) „Stół ma być wyposażony w kolumnę środkową, zapewniający stabilność stołu. Nogi stołu mają 

być zakończone płozami” 

Według powyższego zapisu, ławka o szerokości 130 cm ma posiadać na środku kolumnę, która 

wzmocni konstrukcję ławki. Użycie takiej kolumny w stelażu ławki o takiej szerokości jest 

bezzasadne i niepotrzebne. 

Wnosimy o wykreślenie zapisu o kolumnie środkowej lub, jeśli wykonawca źle rozumie zapis, o 

wyjaśnienie konstrukcji ławki i zamieszczenie rysunku poglądowego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian.  

 

Pytanie nr 2 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 3 Zamawiający opisał 

Biurko nauczycielskie „Blat biurka wykonany z płyty wiórowej 3-warstwowej pokrytej żywicą 

melaminową z bezszwową, poliuretanową krawędzią obrzeżową"  

Wnosimy o wyjaśnienie sformułowania „bezszwowa krawędź”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający poprzez bezszwową, poliuretanową krawędź obrzeżową rozumie bezfazowe, 

niewyczuwalne połączenie obrzeża poliuretanowego z płytą. 

 

Pytanie nr 3 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 5 Zamawiający opisał 

Szafę biurową 120 cm „korpus z laminatu o grubości 16 mm”. Czy Zamawiający oczekuje wykonania 

korpusu szafy z płyty HPL 16 mm czy z płyty melaminowanej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie załącznika A/1 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 6 Zamawiający opisał 

Szafę biurową 185 cm „korpusy wykonane są z płyty o grubości 18 mm (…) Drewniane półki (…)”. 

Czy Zamawiający oczekuje półek z litego drewna, czy z płyty meblowej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie załącznika A/1 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 5 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 7 Zamawiający opisał 

Stół 80*80  

a) „Blat z płyty wiórowej pokrytą żywicą melaminową 19 mm”. Czy Zamawiający oczekuje blatu z 

płyty melaminowanej o grubości 19 mm? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści blat z płyty 

melaminowanej 18 mm? 

b) „Asymetrycznie ułożony blat powoduje, że stoły można układać w stosy, można je obracać tworząc 

ciągłe rzędy” Wnosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu/rysunek poglądowy/szkic konstrukcji, 

ponieważ wyżej opisane cechy stołu są niezrozumiałe. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

a) Zamawiający wymaga blatu o grubości min. 19 mm.  

 



b)  Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie załącznika A/1 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 6 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 8 Zamawiający opisał 

Taboret do aktywnego siedzenia „Faliste krawędzie siedziska”. Co Zamawiający rozumie pod 

powyższym określeniem? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

 

W odpowiedzi Zamawiający zamieszcza poglądowy rysunek. 

 

 
 

 

Pytanie nr 7 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 18 Zamawiający 

opisał Meble regałowe – zestaw „Zestaw regałów, wykonane z płyty laminowanej w kolorze klonu o 

gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną” 

Czy Zamawiający dopuści fronty o gr. 18 mm z płyty melaminowanej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający dopuszcza fronty o gr. 18 mm z płyty melaminowanej. 

 

Pytanie nr 8 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 21, 32 i 34 

Zamawiający opisał odpowiednio Szafę 100 cm, Szafę ubraniową oraz Szafę na dokumenty „Grubość 

ścian bocznych i frontu 19 mm”. Ze względu na krótki czas realizacji i brak dostępności płyty 19 mm 

w ciągłej sprzedaży, czy Zamawiający dopuści wykonanie ścian bocznych i frontu z płyty o grubości 

18 mm? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 9 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 39 Zamawiający 

opisał Kontenerek „(…) z szufladami do biurka w kolorze dębowym – płyta MDF. (…) Boki oraz tył 

kontenerka wykonany z płyty meblowej w kolorze czarnym.”  

a) Wnosimy o wyjaśnienie czy zapis odnośnie płyty MDF dotyczy samych frontów szuflad?  

b) Informujemy, że płyta MDF w kolorze dębowym jest produkowana na zamówienie, co znacznie 

wydłuża czas potrzebny na wykonanie mebla. Wnosimy o dopuszczenie wykonania kontenerka w 

całości z płyty melaminowanej (meblowej). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie załącznika A/1 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

 



Pytanie nr 10 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 41, 42, 44, 47 

Zamawiający opisał odpowiednio Biurko dyrektorskie, Biurko wicedyrektora, Komodę gabinetową, 

Stół gabinetowy:  

a) „Blat z płyty MDF w kolorze dębu o grubości 3,8 cm” Informujemy, że płyta MDF w kolorze 

dębowym jest produkowana na zamówienie, co znacznie wydłuża czas potrzebny na wykonanie 

mebla. Wnosimy o dopuszczenie wykonania blatu z płyty melaminowanej.  

b) „(…) w stylu loft (…) Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej 

jednostki certyfikującej” Zamawiający oczekuje wykonania biurka na zamówienie, pod indywidualne 

oczekiwania Zamawiającego, jednocześnie wymaga posiadania przez mebel certyfikatu 

bezpieczeństwa TUV. Aby dostarczyć mebel zgodnie z OPZ, należy wykonać meble pod zamówienie 

i poddać go procesowi certyfikacji, co stanowi niezwykle duży koszt i wymaga kilku tygodni 

oczekiwania na wynik certyfikacji. W przypadku takich mebli (w konkretnym stylu, pod indywidualne 

oczekiwania), wymaganie certyfikatu jest bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie zapisu „Ma posiadać 

certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

a) Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie załącznika A/1 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia. 

b) Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Pytanie nr 11 

W załączniku Załącznik nr A/1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 1 w poz. 49 Zamawiający 

opisał Ladę sekretariatu – zestaw „(…) Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej 

akredytowanej jednostki certyfikującej.” Mebel wykonuje się na zamówienie, pod oczekiwania 

Zamawiającego. W przypadku mebli na indywidualne zamówienie, wymaganie certyfikatu jest 

bezzasadne. 

 

Wnosimy o wykreślenie zapisu „Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV lub innej akredytowanej 

jednostki certyfikującej.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych. 

 

W załączeniu: 

Załącznik A/1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony. 

    

 

 

 Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5  

  im. Jana Drzeżdżona w Redzie 

Monika Halczak-Lewandowska 
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