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Powiat Rypiński 

ul. Warszawska 38 

87-500 Rypin 

Rypin, 30.01.2023 r. 

ZP.272.6.2022 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu 

Rypińskiego 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3  

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 27.01.2023 r. przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego, o następującej treści: 

„Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące postępowania ZP.272.6.2022 

w zakresie:  

- opisu przedmiotu zamówienia w części 2:  

Poz. 4 ( i kolejne) Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązania meblowe spójne kolorystycznie w obrębie 

placówki, tj. zezwoli na zastosowanie jednej kolorystyki płyt meblowych? W większości zamówienia 

widnieje klon, prosimy zatem o umożliwienie wykorzystania płyty klonowej (lub jasnej brzozowej 

nieznacznie różniącej się od klonu) również w pozycjach ze wskazaniem na dąb i inne. Pozwoli to 

zachować uniwersalność mebli w razie potrzeby przemeblowania pomiędzy pomieszczeniami.  

Poz. 61 Dwustronna biblioteczka: na rynku nie występuje biblioteczka dwustronna o podanych przez 

Zamawiającego wymiarach. Prosimy o dopuszczenie zastosowania dwóch biblioteczek wykonanych z 

płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu, oraz płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną 

termoplastyczną o wymiarach wym. 60 x 35 x 89 cm. Biblioteczka posiada 5 półek.  

Poz. 64 Stół warsztatowy: informujemy, iż na rynku nie występuje nadstawka kompatybilna z opisanym 

przez Państwa stołem warsztatowym z szafką. Prosimy o usunięcie nadstawki z opisu stołu 

warsztatowego, lub zmianę opisu stołu tak, by posiadał on kompatybilną nadstawkę.  

Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przy dostawie mebli:  

Certyfikaty PN-EN 1729-1:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych  

Część 1: Wymiary funkcjonalne PN-EN 1729-2:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych 

Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla mebli wymienionych w pozycjach: 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 64, 65, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 123, 

124, 126, 127  
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PN-EN 14434:2007 AC:2008 Tablice do pisania dla szkół Wymagania ergonomiczne, techniczne i 

bezpieczeństwa oraz metody badań. dla tablic wymienionych w pozycjach: 48, 49, 51, 52  

Informujemy, iż norma PN-EN 1729-2:2007 jest nieaktualna. Obecnie obowiązuje wersja PNEN 1729-

2+A1:2016-02 i PN-EN 1729-1:2016-02. Prosimy o aktualizację wymaganej przez Zamawiającego normy 

w dokumentach zamówienia.  

Ponadto informujemy, iż wskazana norma odnosi się wyłącznie do krzeseł i stołów dla instytucji 

edukacyjnych. Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia certyfikatu PN-EN 1729 dla pozycji innych niż 

krzesła i stoły (np. mebli do przechowywania).  

Informujemy również, że norma PN-EN 14434:2007 AC:2008 również jest już nieaktualna. Obecnie 

obowiązująca jest norma PN-EN 14434:2010. Prosimy o aktualizację w dokumentach zamówienia. 

 - SWZ  

W rozdziale 22 pkt. 22.4 Zamawiający wskazał, jakoby nie dopuszczał ofert równoważnych. Należy tu 

zauważyć, iż KIO w wyroku z dnia 2 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2175/16) wyraziła pogląd, iż 

Wyłączenie przez zamawiającego możliwości składania ofert równoważnych rażąco narusza art. 29 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.). Uniemożliwienie zastosowania rozwiązań równoważnych jest niezbędne dla zachowania zasad 

konkurencyjności. Prosimy zatem o zmianę zapisu w rozdziale 22 pkt. 22.4 SWZ.” 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Odpowiedź dotycząca poz. 4 (i kolejne). Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki 

wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącej części 2 zamówienia. 

Odpowiedź dotycząca poz. 61. Zamawiający oświadcza, ze dokonał ponownego badania rynku w zakresie 

dostępności dwustronnych biblioteczek o wskazanych w opisie zamówienia parametrach i ustalił, że są dostępne na 

rynku.  

Odpowiedź dotycząca poz. 64. Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ, w poz. 64 opis zawarty 

w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „Stół warsztatowy z szafką i kompatybilną nadstawką o konstrukcji metalowej. 

Blat wykonany ze sklejki o gr. min. 30 mm., stopki z regulacją poziomu.   

Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 120 x 60 x 83 cm.  

Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%” 

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski 

zamieszcza załącznik nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r. 

Odpowiedź dotycząca certyfikatów. Zamawiający oświadcza, że odpowiedź na pytania dotyczące certyfikatów 

zostanie udzielona niezwłocznie po jej ustaleniu. 

Odpowiedź dotycząca SWZ.  Zamawiający oświadcza, że poprawia omyłkę pisarską w pkt 22.4 SWZ, który 

otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych”.  

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie 

prowadzonego postępowania. 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski%20zamieszcza%20załącznik%20nr
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski%20zamieszcza%20załącznik%20nr
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