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ZP.271.1.2.2023      Nowy Staw, 06.03.2023 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2.2023. 

Nazwa zadania: „Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury 

edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do 

Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy: 

 

Pytanie 1 z dnia 06 marca 2023 r. 

W pytaniach do przetargu zawarte są sprzeczne informacje dotyczące wyposażenia 

przedszkola. Załącznik nr 1B. Wyjaśnienia treści SWZ cz.1 zawierają wyjaśnienie do 

pytania nr 33 które ma następujące brzmienie: „Zamawiający modyfikuje opis 

przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1B) pozostawiając zapis przedmiotu 

zamówienia w zakresie: klimatyzatory, rolety wewnętrzne, piec konwekcyjny.” Zapis 

ten obliguje do wyceny tylko klimatyzacji, rolet i pieca konwekcyjnego. Natomiast w 

Wyjaśnieniach treści SWZ cz.4 pojawia się wyjaśnienie do pytania nr 75 które ma 

brzmienie: „Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić wyposażenie ruchome 

m.in. komputery, projektory, monitory, laptopy, sprzęt AGD, meble z wyłączeniem 

zabawek”, te elementy zostały wcześniej usunięte z załącznika nr 1B ww. 

wyjaśnieniami do pytania nr 33. Proszę o informacje jakie elementy ostatecznie mają 

zostać wycenione z dodatkowego wyposażenia. Proszę o przedłużenie terminu 

składania ofert ze względu na powyższą rozbieżność w odpowiedziach do zadanych 

pytań w celu umożliwienia jednokładnego wycenienie wyposażenia przez wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców.  

 

Wyjaśnienia: 

W pierwszej części Wyjaśnień SWZ z dnia 17 lutego 2023 r. Zamawiający wyłączył 

w całości z opisu przedmiotu zamówienia kolumny: Wyposażenie sal, Wyposażenie 

kuchni, Pozostałe wyposażenie. Jednakże, Zamawiający modyfikuje opis 

przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia - 
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Wyposażenie przedszkola Nowy Staw) pozostawiając zapis przedmiotu zamówienia 

w zakresie: klimatyzatory, rolety wewnętrzne, piec konwekcyjny. 

 

W związku z powyższym Opis zamówienia pozostał bez zmian w zakresie kolumn: 

Meble (z wyłączeniem pozycji 32), AGD, Sprzęt komputerowy/Elektronika, a 

dołączono do niego po modyfikacji dodatkową kolumnę: Pozostałe wyposażenie 

przedszkola. 

Zmodyfikowany zapis Opisu przedmiotu zamówienia - Wyposażenie przedszkola 

zostaje dołączony do dokumentacji przetargowej. 

 

Pytanie 2 z 06 marca 2023 r. 

W pytaniach do przetargu zawarte są sprzeczne informacje dotyczące wymaganych 

certyfikatów podłogi sportowej FIVB, IHF itp. Wyjaśnienia treści SWZ cz.4 

zawierają wyjaśnienie do pytania nr 131 które ma następujące brzmienie: „Wszystkie 

ww. atesty wymaga się od zakładanej w projekcie wykładziny sportowej. Załączono 

wymagane dokumenty i atesty.” Natomiast w Wyjaśnieniach treści SWZ cz.4 pojawia 

się wyjaśnienie do pytania nr 134 które ma brzmienie: „Zamawiający informuje, iż 

wszelkie wskazania odnoszące się do producentów wymienione przez projektantów 

inwestycji należy rozpatrywać jako wskazania co do jakości przedstawionych 

materiałów, jednakże ich zastosowanie może być równoważne z innymi producentami 

stosującymi takie same technologie, lecz nie gorsze niż zalecane w dokumentacji 

projektowej”. Wyżej wymienione certyfikaty określają jednego producenta systemu. 

Proszę o potwierdzenie ww. czy certyfikaty będą wymagane.  

 

Wyjaśnienia: 

Przytoczona odpowiedź z części 4 Wyjaśnień SWZ wskazuje, iż Zamawiający 

dopuszcza równoważne technologie do zaproponowanych przez projektantów, w 

każdym z aspektów robót budowlanych, tym samym nie obliguje do wykorzystania 

tylko jednej jedynej wskazanej technologii. 
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Pytanie 43 z dnia 08 lutego 2023 r. - sprostowanie odpowiedzi na zadane pytanie 

W odniesieniu do zestawienia wyposażenia z Załącznika nr 1B do SWZ, proszę o wyjaśnienie 

następujących kwestii: - Meble – poz. 12 „Zestaw mebli do pokoju nauczycielskiego” – w 

pozycji wymieniono 4 elementy wyposażenia meblowego: szafa ubraniowa 80x145, witryna 

145x80, witryna 80x76, Regał 3-półkowy 80x35x76. W kolumnie ilości podano: 1 szt. przy 

pozycji szafy ubraniowej oraz 1 szt. przy pozycjach witryn. Proszę o wyjaśnienie 

rozbieżności. Czy ilość podana w kolumnie dotyczy poszczególnych elementów pozycji, czy 

też należy uwzględnić dostawę 2 kompletów mebli do pokoju nauczycielskiego? - Meble – 

poz. 28 „Krzesła” – proszę o wyjaśnienie, czy „Krzesła dla dzieci przedszkolnych, siedziska 

wykonane z tworzywa sztucznego z aluminiowym stelażem w kolorze srebrnym” są to inne 

krzesła, niż wymienione następnie krzesła w rozmiarach 2, 3 i 4? Proszę o potwierdzenie, iż 

krzeseł dziecięcych łącznie należy dostarczyć 147 szt. - Wyposażenie sal – poz. 35 – proszę o 

potwierdzenie, iż w ramach tej pozycji należy dostarczyć 4 szt. wykładzin dywanowych o 

wymiarach 4m x 3m oraz 4 szt. wykładzin dywanowych o wymiarach 4m x 4m - 

Wyposażenie kuchni – poz. 2-9 oraz 36-43 – wymienione pozycje są zdublowane. Proszę o 

wyjaśnienie, czy kompletów (kubek, talerz płytki 15,5cm, talerz płytki 20cm, talerz głęboki, 

łyżka stołowa, widelec, mała łyżeczka) ma być 90 szt., czy 180 szt.? Analogicznie czy 

miseczek małych 12cm należy dostarczyć łącznie 10 szt., czy 20 szt.? - Meble – poz. 32 i poz. 

35 – pozycję są zdublowane, proszę o wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia 

wchodzi dostawa i montaż szatni przedszkolnych łącznie dla 100, czy 200 osób? 

 

Wyjaśnienie: 

Było Jest 

Pozycja nr 12 - Zestaw mebli do pokoju 

nauczycielskiego w ilości sztuk 1 oraz regał 

trzy półkowy w ilości sztuk 1. 

Pozycja nr 28 - Tak każda ilość sztuk 

wymieniona w tabeli odnosi się odrębnie do 

wymienionych krzeseł. W kolejności podanej w 

tabeli:  

– Krzesła dla dzieci przedszkolnych - 42 szt.,  

– Krzesła rozmiar 2 - 60 szt.,  

– krzesła - rozmiar 3 - 36 szt.,  

– krzesła rozmiar 4 - 9 sztuk,  

– krzesła dla opiekunków - 11 sztuk,  

Pozycja nr 12 - Zestaw mebli do pokoju 

nauczycielskiego w ilości sztuk 1 oraz regał 

trzy półkowy w ilości sztuk 2. 

Pozycja nr 28 - Tak każda ilość sztuk 

wymieniona w tabeli odnosi się odrębnie do 

wymienionych krzeseł. W kolejności podanej 

w tabeli:  

Krzesła dla dzieci przedszkolnych:  

– Krzesła rozmiar 2 - 42 szt.,  

– krzesła - rozmiar 3 - 60 szt.,  

– krzesła rozmiar 4 - 36 sztuk,  

– krzesła dla opiekunów - 9 sztuk,  
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– krzesła tapicerowanie - 10 szt.,  

– konferencyjny fotel tapicerowany do 

pokoju nauczycielskiego - 2 szt.,  

– tapicerowany fotel obrotowy biurowy z 

wysokim oparciem - 2 szt. 

Zamawiający, jak w wyjaśnieniu pytania nr 33, 

Wyposażenie sal, jak i wyposażenie kuchni oraz 

pozostałe wyposażenie zostało wyłączone z 

opisu przedmiotu zamówienia. 

Pozycja 32 w tabeli Meble, Zamawiający 

wykreśla wiersz nr 32, a pozostawia wiersz nr 

35 z uwagi na powielenie tego samego zakresu 

rzeczowego, Tym samym Szatnie przedszkolne 

z wieszaczkami, siedziskiem, i miejscem na 

buty powinno być wykonane na 100 osób. 

 

– krzesła tapicerowanie - 11 szt.,  

– konferencyjny fotel tapicerowany do 

pokoju nauczycielskiego - 10 szt.,  

– tapicerowany fotel obrotowy biurowy z 

wysokim oparciem - 2 szt. 

Zamawiający, jak w wyjaśnieniu pytania nr 

33, Wyposażenie sal, jak i wyposażenie 

kuchni oraz pozostałe wyposażenie zostało 

wyłączone z opisu przedmiotu zamówienia. 

Pozycja 32 w tabeli Meble, Zamawiający 

wykreśla wiersz nr 32, a pozostawia wiersz nr 

35 z uwagi na powielenie tego samego 

zakresu rzeczowego, Tym samym Szatnie 

przedszkolne z wieszaczkami, siedziskiem, i 

miejscem na buty powinno być wykonane na 

100 osób. Powinny być one wolnostojace 

jednostronne. 

 

 

 

Ponadto Zmawiający modyfikuje pozycję 12 z kolumny Meble w zakresie: 

Zestaw mebli do pokoju 

nauczycielskiego 240 cm 

szerokości (korpus klon, fronty 

białe): szafa ubraniowa 80 x 145  

witryna, góra z otwartymi półkami 

145 x 80, witryna 80 x 76   

Regał 3 – półkowy otwarty korpus 

klon 80 x 35 x 76 

 

1 szt. 

 

 

 

 

1 szt. 

Zestaw mebli do pokoju 

nauczycielskiego 240 cm 

szerokości (korpus klon, fronty 

białe): szafa ubraniowa 80 x 145  

witryna, góra z otwartymi półkami 

145 x 80, witryna 80 x 76   

 

Regał 3 – półkowy otwarty korpus 

klon 80 x 35 x 76 

 

1 szt. 

 

 

 

 

 

2 szt 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Do niniejszych Wyjaśnień treści SWZ dołącza się zaktualizowany opis zamówienia 

wyposażenia przedszkola - dla przejrzystości zaktualizowanych treści. 
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__________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
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