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Powiat Rypiński 

ul. Warszawska 38 

87-500 Rypin 

Rypin, 07.02.2023 r. 

ZP.272.6.2022 

 

Wykonawcy 

 

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

Rypińskiego 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 5  

 

Zamawiający przypomina, że w dniu 30.01.2023 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, zawierający w swej treści m.in.: 

„Pytanie 5  

3.3. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_3 – 4 szt.  

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych - atramentowych A3 kolor, które 

posiadają maksymalny rozmiar nośnika do formatu A3 ?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego wymienionego                                  

w załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r. zgodnie z którym maksymalny format nośnika to A3+. 

Urządzenie będzie wykorzystywane do nauki i przeprowadzania egzaminów w zawodzie technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej, gdzie jest konieczność zadruku arkusza A3 bez marginesów przy jednoczesnym zapewnieniu niskich 

kosztów eksploatacji urządzenia.  

 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący obsługi języka w formacie XPS. Załącznik nr 1/1 

do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r. w pozycji 3.3 pkt 3, w  kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: 

” Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry: 

− technologia druku –  atramentowa   

− rodzaj – kolorowa  

− maksymalny rozmiar nośnika – A3+ 

 automatyczny druk dwustronny [dupleks] A4/A3 
− rozdzielczość druku w czerni – 4800 x 1200 dpi 

− rozdzielczość druku w kolorze – 4800 x 1200 dpi 

− szybkość druku mono – min. 25 str./min.  

− szybkość druku kolor – min. 25 str./min.  

− obsługuje języki co najmniej: PCL5e, PCL6, PostScript v3, 

− interfejs - Ethernet 10/100/ Mbps , USB, Wi-Fi  

− praca w sieci” 
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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 dniach od 02.02.2023 r. do 06.02.2023 r. przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu                            

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

 

WNIOSEK 1 

„część 2 poz.118 do szafek z których pozycji przeznaczony jest blat? Zamawiający opisał blat o 

długości 164 cm w ilości 3szt. co pozwoli na pokrycie 6 sztuk szafek np. z poz. 114. Proszę 

o informację czy do szafek z poz.115 również należy wycenić blaty. 

W pozycji 119 Zamawiający opisał blat kuchenny z otworem pod zlewozmywak długość 164 

cm ilość 3szt. co pozwoli na pokrycie 6 sztuk szafek pod zlewozmywak, natomiast w 

poz.116 ilość szafek 4. Prosimy o doprecyzowanie ilości blatów w stosunku do ilości i 

rodzaju opisanych szafek kuchennych.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt. blatów zgodnie z opisem z pozycji 118 oraz 3 szt. blatów zgodnie z opisem 
z poz.119. Zestaw mebli kuchennych będzie się składał z 2 szafek z poz.114, jednej szafki poz. 115 i jednej szafki 
poz. 116. Łącznie mamy 3 zestawy mebli kuchennych. Jeden zestaw ma łączną długość 324cm /+-3%/,  do zabudowy 
potrzebne są nam 2 blaty w tym jeden z otworem pod zlew. Skoro mamy 3 zestawy to jest nam potrzebne 6 blatów /3 
z poz.118 i 3 z poz. 119/ Jedna szafka z poz.116 /gdzie mamy łącznie 4/ jest dla innej placówki i będzie wolnostojąca. 
W związku z powyższym opis uważam za prawidłowy. 

  

WNIOSEK 2 

„część 2 poz.110 Sejf - Sejf ognioodporny posiada grube ściany wypełnione materiałem 

termoizolacyjnym (najczęściej betonem), który chroni wnętrze przed podgrzewaniem się. 

Jeśli w trakcie pożaru temperatura osiągnie ok. 600 st. C., to we wnętrzu sejfu powinna ona 

wynieść max 150 st. C. Lekki sejf zbudowany z pojedynczej stali o grubości zaledwie kilku 

mm (zgodnie z opisem Zamawiającego) nie będzie izolował wnętrza przed podgrzewaniem 

się. Prosimy zatem o doprecyzowanie opisu aby był możliwy do spełnienia.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający usunął następujące zapisy: „ognioodporne wnętrze i bolce”, „zamek z obustronnym kluczem i dwoma 
bolcami”, „Sejf klasy bezpieczeństwa A”. 
Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r., w poz. 110, opis zawarty 
w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: 

Sejf wykonany ze stali. Korpus ze stali o gr. min. 2 mm, drzwi ze stali o gr. min. 4 mm, Klasa odporności S1 zgodnie 
z polską normą PN-EN 14450, zamek kluczowy klasy A, dwa klucze w komplecie/opcjonalnie dodatkowo zamek 
elektroniczny. Otwory do montażu na tylnej ściance.  Liczba półek – dwie- przestawne.  
Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentów. 
Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)   38cm x 37 cm x 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. 

 

WNIOSEK 3 
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„Część 2 poz. 3 Szafa ubraniowa 3 częściowa - proszę o doprecyzowanie czy część środkowa z 

lustrem ma być nieuchylna? Co należy rozumieć przez zapis ..."Pozostałe części wyposażone w 

drążek do wieszania odzieży wierzchniej..."? Czy rozumieć należy, że jedna część szafy z drzwiami 

1-skrzydłowymi z 4-5 półkami w środku, środkowa część szafy z lustrem nie jest uchylna, trzecia 

część szafy z drzwiami 1 - skrzydłowymi z drążkiem do wieszania odzieży wierzchniej na całej 

szerokości tej części? 

 

część 2 poz. 4 Szafa ubraniowa 2 drzwiowa - proszę o doprecyzowanie czy szafa ma posiadać 

przegrodę pionową po środku i z jednej strony przegrody drążek a z drugiej półki?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dotyczy części 2 poz. 3 Szafa ubraniowa 3 częściowa: Część środkowa z lustrem nieuchylna, w jednej części uchylnej 

znajdują się półki a w drugiej część z lustrem i drzwiami uchylnymi wieszak do odzieży wierzchniej na całej szerokości.  

 

Dotyczy części 2 poz. 4 Szafa ubraniowa 2 drzwiowa: Szafa podzielona na dwie części pionowo, w jednej części półki, 

w drugiej wieszak na ubrania. 

WNIOSEK 4 

„część 2 poz.20 proszę o uszczegółowienie opisu biurka/lady. W którym miejscu ma się znajdować 

noga metalowa? ma być tylko 1 szt nogi? Prosimy o załączenie zdjęcia poglądowego z uwagi na 

konieczność dokonania rzetelnej wyceny biurka zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Biurko opiera się na płytach tworzących boki i front biurka oraz na metalowej nodze. Noga metalowa powinna 

podpierać blat roboczy tak, by biurko było stabilne oraz żeby noga nie przeszkadzała użytkownikowi.  Jednocześnie 

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ, w poz. 20 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie:  

„Wymiary biurka: długość 120-130 cm, głębokość 70 cm, wysokość boków 105 cm, blat roboczy na wysokości 85 cm. 

Biurko powinno być wykonane z płyty melaminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem ABS o gr. min. 2 mm. Nadstawka do 

obsługi klienta z płyty melaminowanej  o gr. min. 18 mm, długości 80 cm i szerokości 15 cm. Biurko powinno posiadać 

dwie przelotki na kable w blacie roboczym oraz nogę metalową podpierająca blat roboczy. Kolor typu klon.  

Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%.” 

 

Zdjęcia poglądowe /wizualizacja biurka recepcyjnego/lady recepcyjnej 
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WNIOSEK 5 

„część 2 poz. 110 Sejf. Niestety, w obecnym opisie nie są zawarte istotne informacje które 

umożliwiają zaoferowanie jakiegokolwiek sejfu. Żaden z producentów nie jest w stanie wycenić 

sejfu zawierającego parametry opisane przez Zamawiającego. 

Proszę o informację jaką klasę antywłamaniową ma mieć sejf? Zgodnie z jakimi normami? 

Jaką klasę ognioodporną? Z jakimi normami? 

Czy otwór do montażu ma być w dnie? Czy ścianie tylnej? 

Czy półki mają być przestawne? 

Co użytkownik będzie trzymał w środku? 

Co oznacza zapis że ma mieć ognioodporne bolce oraz zamek z dwoma bolcami?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający usunął zapisy: „ognioodporne wnętrze i bolce”, zamek z obustronnym kluczem i dwoma bolcami” oraz 
„Sejf klasy bezpieczeństwa A”. 

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ po zmianach z dnia 02.02.2023 r., w poz. 110, opis 
zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: 
Sejf wykonany ze stali. Korpus ze stali o gr. min. 2 mm, drzwi ze stali o gr. min. 4 mm, Klasa odporności S1 zgodnie 

z polską normą PN-EN 14450, zamek kluczowy klasy A, dwa klucze w komplecie/opcjonalnie dodatkowo zamek 

elektroniczny. Otwory do montażu na tylnej ściance.  Liczba półek – dwie- przestawne.  

Sejf przeznaczony do przechowywania dokumentów. 

Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)   38cm x 37 cm x 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski zamieszcza załączniki nr 1/1 i 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 

07.02.2023 r. 

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

prowadzonego postępowania. 
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