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GOPS.26.4.2023                                                                                        Świlcza, dn. 02.02.2023 r. 

 

Modyfikacja  treści SWZ nr 1 

 
Zamawiający: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy  
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 
1 ustawy na dostawę, nazwa zadania:  

Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach część II 
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 stycznia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem 2023/BZP 00065612/01 

oraz na platformie zakupowej  pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   

Planowany termin składania ofert: do 08 lutego 2023 r. do godz. 08:00 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Świlczy zmienia oraz wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

W dniach 31 stycznia 2023 r., 01 i 02 lutego 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Pytanie z dnia 31.01.2023 r. 

I grupa pytań: 

DOTYCZY: CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU 
REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO: 

Treść pytania nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne hantle z powłoką winylową?  

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści hantle z powłoką winylową – należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że 
Zamawiający wymaga spełnienia pozostałych warunków wskazanych w wymaganiach dla 
tego produktu; 

Treść pytania nr 2: 
Czy Zamawiający wymaga dostawy 3 szt. hantli czy 3 kpl. hantli (1 kpl=2 szt)? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga dostawy 3 kpl hantli tj. 1 kpl = 2 szt. hantli, łącznie 6 szt. hantli; 

Treść pytania nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne piłeczki sensoryczne o średnicy 7 cm? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści jako równoważne piłeczki sensoryczne o średnicy 7 cm. 

Treść pytania nr 4: 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy 3 kompletów taśm do ćwiczeń o 
wskazanych w opisie oporze ( super mocnym, specjalnym, extra mocnym, słabym, średnim oraz 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza


 

 str. 2 z 5 

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0045/22 

 

najsłabszym)? Czy Zamawiający miał może na myśli 3 szt. taśm o wybranym przez siebie oporze 
z: 

- opór super mocny, 
- specjalny, 
- extra mocny, 
- słaby, 
- średni, 
- najsłabszy, 

Jeśli Zamawiający miał na myśli 3 szt. taśm prosimy o podanie wymaganego oporu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga dostawy 3 kompletów taśm o różnym stopniu oporu (wskazanym w 
przedmiocie zamówienia); 

Treść pytania nr 5: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wysyłki sprzętu firmą kurierska? Pozwoli to w znaczący 
sposób obniżyć koszt zakupu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki sprzętu firmą kurierską, nie mniej jednak 
Wykonawca powinien wziąć po uwagę warunek wskazany w przedmiocie zamówienia, tj. 
dany element musi być zmontowany (w całość - jeżeli dotyczy danego zamówienia). W 
przypadku wysyłki, Zamawiający dokona odbioru takiego sprzętu (w ramach procedury 
odbiorowej) zgodnie z obowiązującym standardem, w tym w przypadku nieprawidłowości 
opisze zastany stan produktu i wykona dokumentację fotograficzną, zwracając na koszt 
Wykonawcy sprzęt do ponownego dostarczenia lub naprawienia usterki. 
 
II grupa pytań: 

CZĘŚĆ 7 - MEBLE (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ) 

Treść pytania: 
W załączniku zawierającym OPZ zawarto założenia dotyczące wykonania dostawy: 1. 
Użytkownikami elementów dostawy będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które: a. ukończyły 60 
rok życia, b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w 
związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego (...) W związku z powyższym w odniesieniu do pozycji nr 15, 16, 17, 
18 proponuję zmianę sposobu wykonania mebli na wyrób całkowicie wykonany z płyty meblowej i 
usunięcie zapisu: "Wykończenie korpusu: folia" oraz "Wykończenie frontów: połysk, folia " 
Zastosowanie frontów i korpusów z wykończeniem z foli powoduje że mebel staje się 
"delikatniejszy" czyli mniej odporny na zarysowania i uszkodzenia podczas użytkowania. Mając na 
uwadze, że użytkownikami obiektu będą osoby ze stopniem niepełnosprawności i być może 
poruszające się na wózkach inwalidzkich zasadnym wydaje się powyższa zmiana. Jako producent 
mebli będących wyposażeniem wielu obiektów o podobnym charakterze proponuję zmianę, która 
zredukuje ryzyko łatwego uszkodzenia powierzchni mebla. Ponadto taka powierzchnia 
charakteryzuje się większą podatnością na zabrudzenia (tzw. palcowanie- bo mamy mechanizm 
push to open), co wiąże się z koniecznością częstszych zabiegów pielęgnacyjnych mebli. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i podtrzymuje pierwotne kryteria 
wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 
 

Pytania z dnia 01.02.2023 r. 

I grupa pytań: 

Część 1- Wyposażenie do kuchni 

Pytanie nr 1: 
1. POZYCJE: 
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7. Talerz płytki 
8. Talerz głęboki 
9. Kubek 
10. Filiżanka 
11. Spodek pod filiżankę 
12. Talerz deserowy 
W związku z kolosalną różnicą w cenie między kolorem białym a pozostałymi kolorami 
przedmiotów wyżej wymienionych (pkt 7, 8, 9, 1O, 11, 12) prosimy o doprecyzowanie wymagań w 
tym zakresie. Prosimy o zaakceptowanie koloru białego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje kolor biały dla punktów: 7, 8, 10, 11, 12 - w przypadku punktu 9, 
Zamawiający dopuszcza: 25 sztuk kolor biały; 25 sztuk pozostałe kolory; 

Pytanie nr 2: 
Pozycja nr 9 (kubek) - przedmiot spełniający parametr „delikatne tłoczenia na brzegach" nie 
istnieje. Prosimy o akceptację kubka o gładkiej powierzchni. Pozostałe parametry zgodne z opisem 
zamówienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający preferuje delikatne tłoczenia na brzegach, dopuszcza również gładką 
powierzchnię z założeniem, że intencją Zamawiającego jest, aby wszystkie produkty do 
bezpośredniej konsumpcji były spójne pod kątem wzoru użytkowego; 

Pytanie nr 3: 
Pozycja nr 10 (filiżanka) - przedmiot spełniający parametr „delikatne tłoczenia na brzegach" nie 
istnieje. Prosimy o akceptację filiżanki o gładkiej powierzchni. Pozostałe parametry zgodne z 
opisem zamówienia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający preferuje delikatne tłoczenia na brzegach, dopuszcza również gładką 
powierzchnię z założeniem, że intencją Zamawiającego jest, aby wszystkie produkty do 
bezpośredniej konsumpcji były spójne pod kątem wzoru użytkowego; 

Pytanie nr 4: 
Pozycja nr 15 (Garnek średni) - przedmiot spełniający parametr „7 litrów" nie istnieje. Prosimy o 
zaakceptowanie garnka o pojemności 7,2 litra. Prosimy o zaakceptowanie parametru „gatunek stali 
nierdzewnej 20/0- w miejsce 18/0). Pozostałe parametry zgodne z opisem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza garnek o pojemności 7,2 litra - Zamawiający nie dopuszcza 
gatunku stali nierdzewnej 20/0; 

Pytanie nr 5: 
Pozycja nr 19 (Waga)- przedmiot spełniający parametry: ,,szerokość produktu od 21 cm do 25 cm, 
wysokość produktu od 13 cm do 17 cm, głębokość produktu od 22 cm do 25 cm" nie istnieje. 
Prosimy o zaakceptowanie wagi o następujących parametrach: 
Szerokość produktu 22 cm 
Wysokość produktu 11 cm 
Głębokość produktu 24 cm 
Pozostałe parametry zgodne z opisem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wagę o zaproponowanych parametrach; 

Pytanie nr 6: 
Pozycja nr 24 (Brytfanka 36 cm) - przedmiot spełniający parametry: 
„Długość: min 35 cm max 37 cm 
Wysokość: min 5 cm max 7 cm 
szerokość: min 23 cm max 25460075 cm"  
Prosimy o zaakceptowanie brytfanki o następujących parametrach: 
 Długość: 37 cm 
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Wysokość produktu: 6 cm 
Szerokość produktu: 25,5 cm 
Pozostałe parametry zgodne z opisem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza brytfankę o zaproponowanych parametrach; 

Pytanie nr 7: 
Pozycja nr 27 (Półmisek)- przedmiot o parametrze „delikatne tłoczenia na brzegach" nie istnieje. 
Prosimy o zaakceptowanie półmiska o gładkiej powierzchni. W związku z kolosalną różnicą w 
cenie między kolorem białym a pozostałymi kolorami półmiska prosimy o doprecyzowanie 
wymagań w tym zakresie. Prosimy o zaakceptowanie koloru białego; 

Odpowiedź: 
Zamawiający preferuje delikatne tłoczenia na brzegach, dopuszcza również gładką 
powierzchnię z założeniem, że intencją Zamawiającego jest, aby wszystkie produkty do 
bezpośredniej konsumpcji były spójne pod kątem wzoru użytkowego. Zamawiający 
akceptuje kolor biały. 
 
Pytanie nr 8: 
Pozycja nr 29 (Sito)- przedmiot o parametrach: 
Wysokość od 60 mm do 65 mm  
Średnica od 245 mm do 250 mm  
Średnica oczek do min 111 mmm 
nie istnieje. Prosimy o zaakceptowanie sita o następujących parametrach: 
Wysokość: 60 mm 
Średnica: 245 mm 
Średnica oczek: 1 mm 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje sitko o zaproponowanych parametrach. 
Jednocześnie Zamawiający informuje o zaistnieniu oczywistej omyłki w parametrze 
średnica - winno być: "średnica oczek do 1 mm"; 

Pytanie nr 9: 
Pozycja nr 30 (Dozownik mydła) - prosimy o zaakceptowanie koloru białego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje kolor biały z założeniem, że intencją Zamawiającego jest, aby 
wszystkie produkty przeznaczone do higieny osobistej były spójne pod kątem wzoru 
użytkowego; 

Pytanie nr 10: 
Pozycja nr 31 (Dozownik płynu do dezynfekcji)- prosimy o zaakceptowanie koloru białego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje kolor biały z założeniem, że intencją Zamawiającego jest, aby 
wszystkie produkty przeznaczone do higieny osobistej były spójne pod kątem wzoru 
użytkowego; 

Pytanie nr 11: 
Pozycja nr 32 (Pojemnik/ dozownik na ręczniki papierowe)- prosimy o zaakceptowanie koloru 
białego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje kolor biały z założeniem, że intencją Zamawiającego jest, aby 
wszystkie produkty przeznaczone do higieny osobistej były spójne pod kątem wzoru 
użytkowego. 
 
III grupa pytań: 
CZĘŚĆ 4 - URZĄDZENIA DO ZAJĘĆ SPORTOWYCH (WYPOSAŻENIE POKOJU 
REHABILITACJI) - MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH RUCHOWO  
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Treść pytania: 
poz 2. Taśmy do ćwiczeń 3 szt. Czy Zamawiający wymaga 3 dowolnych Taśm spełniających 
wymogi?? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostawy 3 kompletów taśm o różnym stopniu oporu (wskazanym w 
przedmiocie zamówienia); 

Pytania z dnia 02.02.2023 r. 

Cześć 1 WYPOSAŻENIE KUCHNI 

Treść pytania: 

Pozycje 13 i 14 
Czy Zamawiający dopuści grubość ścianek w garnkach w przedziale 1-3mm ? Przeważanie na 
rynku występują garnki o grubości ścianek w przedziale od 1-1,2mm. Nie występują garnki 
charakteryzujące się grubością ścianek min 2 mm. 
Równocześnie proszę o dopuszczenie grubości dna mieszczącej się w przedziale 4-7mm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza grubości ścianek w przedziale 1-3 mm; Zamawiający dopuszcza 
grubość dna w przedziale 4-7 mm; 

Treść pytania: 
Dotyczy części 7 poz. 23  
Proszę o podanie ile sztuk wieszaków należy zakupić do zrealizowania zamówienia. W OPZ nie 
została podana ilość. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga 1 sztuki wieszaka; 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w następującym zakresie: 

1) Rozdziału XVII: 

Rozdział XVII pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09 marca 2023 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”. 

2) Rozdziału XVIII: 

Rozdział XVIII pkt 1 i 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 08 lutego 2023 r. do godziny 08:00.” 
„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2023 r. o godzinie 08:15  za pomocą platformy 

zakupowej.”. 

 

----------------------------------------------- 

Odpowiedniej zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 


