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                              Mińsk Mazowiecki dnia 04.07.2022 r. 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 

PISMO NR 1 
 
Dotyczy: Przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) p.n.: 

STRATEGICZNA ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO – EDUKACYJNEJ W POWIECIE MIŃSKIM 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Proszę o wyjaśnienie treści SWZ dla zadania II – Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – 
edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Mińsku Mazowieckim wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, instalacji 
technicznych wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażeniem nowych pomieszczeń w meble i sprzęt 
dydaktyczny:  
 
Proszę o informację czy wyposażenie meblowe i sprzęt dydaktyczny wchodzi w skład zadania? Jeżeli 
tak to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego wykazu wyposażenia meblowego 
i sprzętu dydaktycznego takiego jak krzesełka, ławki, regały, fotele obrotowe, biurka, tablice, gabloty, 
wieszaki do szatni, szafki metalowe, rzutniki, ekrany projekcyjne, doposażenie pracowni 
przedmiotowych, wyposażenie toalet w podajniki na papier toaletowy, ręczniki papierowe, dozowniki 
do mydła, poręcze dla osób niepełnosprawnych itd. wraz z podaniem ilości, parametrów technicznych, 
rodzaju materiału, kolorystyki, karty charakterystyki, wymiarów.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza wykazy dot. wyposażenia meblowego oraz sprzętu dydaktycznego: 
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W zakresie wyposażenia sanitarnego Wykonawca zapewnia podstawowe wyposażenie toalet w 
podajniki na papier toaletowy, podajniki na ręczniki papierowe, dozowniki do mydła, poręcze dla osób 
niepełnosprawnych, lustro itp. 
 
 
Pytanie 2: 
Pomieszczenie 1/07 sala wielofunkcyjna – ścianki składane - proszę o podanie wymiarów, kolorystyki, 
parametrów akustycznych, materiału, czy w ściankach mają być drzwi? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje ze ścianek składanych przewidzianych dla pomieszczenie 1/07 - sala 
wielofunkcyjna. 

 

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące przy składaniu ofert. 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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