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Powiat Rypiński 

ul. Warszawska 38 

87-500 Rypin 

Rypin, 10.02.2023 r. 

ZP.272.6.2022 

 

Wykonawcy 

 

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

Rypińskiego 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 6  

 

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 06.02.2023 r. do 09.02.2023 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 Certyfikaty. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów norma PN-EN1729-

2+A1:2016-02 - krzesła i stoły do pozycji które nie podlegają pod wspomnianą normę np. poz. 

29,30,31,33,42,43,44,47,56,58,59,60,61,62,64 etc. Przytoczona norma dotyczy wyłącznie krzeseł i 

stołów więc np. ławki korytarzowe czy gabloty nie będą podlegały pod tę normę. 

Zamawiający oczekuje biurek spełniających normę PN-EN 527-2+A1:2019-08, należy nadmienić, 

że biurka nie muszą być klasyfikowane wyłącznie pod tą normą. Biurka pełnią funkcję stołu jak i 

mebla do przechowywania użytkowanego poza mieszkaniem. W związku z tym wnosimy o 

dopuszczenie certyfikatów z innymi normami pod które również mogą podlegać biurka kontenery, 

stoły konferencyjne. 

Nie wszystkie pozycje wymienione przez Zamawiającego jakoby miały spełniać wyłącznie normę 

PN-EN14073-2:2006 są klasyfikowane jako meble biurowe. Meble wymienione w pozycjach 

3,4,5,6,11,16,17,18,19,38 etc. są po prostu meblami do przechowywania użytkowanymi poza 

mieszkaniem. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie certyfikatów z innymi normami pod które 

również mogą podlegać wymienione pozycje. 

Pozycja 110 Sejf to urządzenie mające chronić cenne przedmioty i dane przed osobami 

nieuprawnionymi. W związku z tym podlega pod normy określające klasę bezpieczeństwa, klasę 

bezpieczeństwa zamków sejfowych, a także normy, które określają klasy odporności ogniowej. 

Konieczne jest zatem wskazanie właściwych norm jakimi ma być objęty sejf. 

 

Należy zaznaczyć również, że niektóre meble będą produkowane na zamówienie zgodnie z opisem 

Zamawiającego, a więc nie występują w stałej ofercie katalogowej firm. Co za tym idzie nie będą 

posiadały certyfikatów, a jedynie atesty np. na płytę. W związku z tym wnosimy o dopuszczenie 

również takiego rozwiązania. 

 

Dodatkowo mając na uwadze art. 105 ust. 4 

Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa 
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w ust. 1 i 3, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany 

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 i 

3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być 

przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że 

wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub 

kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania 

związane z realizacją zamówienia. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie innych przedmiotowych środków dowodowych 

jak np. atesty, deklaracje zgodności, raporty z badań.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ, po zmianach z dnia 07.02.2023 r. treść dotycząca 

certyfikatów znajdująca się pod tabelą otrzymuje brzmienie: „Wykonawca dostarczy przy dostawie mebli certyfikaty:  

PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble – krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych- Część 2. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań dla mebli wymienionych w pozycjach: 26, 29,39, 40, 53, 54, 55, 64, 78, 101,102  
 
PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół -Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz 

metody badań wymienione w pozycjach: 48, 49, 51, 52 

PN -EN 1335-2:2009 Meble biurowe – krzesła biurowe do pracy – część 2: Wymagania bezpieczeństwa wymienione 

w pozycjach: 32, 77, 88, 106 

PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania 

bezpieczeństwa wymienione w pozycjach: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 79, 83, 108 

PN – EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 
wymienione w pozycjach: 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 38, 57, 63, 68, 70, 75, 76, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 113, 121, 
122, 127” 

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ po zmianach z dnia 07.02.2023 r., w poz. 110, opis 
zawarty w kolumnie 3 otrzymał 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%. 

Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia i dokonując analizy rynku kierował się dostępnością mebli 
będących w ofercie firm. Zdaniem Zamawiającego w opisie nie występują meble, które należy wykonać na 
zamówienie. 

Odnosząc się do wniosku o dopuszczenie innych przedmiotowych środków dowodowych, zamawiający zwraca uwagę 
na pkt 4.9. SWZ, zgodnie z którym: 
„4.9.1. W każdym przypadku użycia w dokumentach zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca 
powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  
4.9.2. Użycie w dokumentach zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety 
potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W 
przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego 
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etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie 
przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca 
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania 
określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.  
4.9.3. Użycie w dokumentach zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 
zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach 
oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane 
przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki 
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie 
ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany 
Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi 
lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z 
realizacją zamówienia.” 
 

WNIOSEK 2 

„Dzień dobry, prosimy o udzielenie odpowiedzi do części 2 poz.110 Sejf - do jakiego podłoża/materiału 
będzie przykręcany sejf? Informacja ta jest niezbędna aby była możliwa rzetelna wycena zawierająca 
wszystkie wymogi Zamawiającego w tym właśnie montaż.” 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Sejf zgodnie z opisem ma otwory do mocowania w tylnej ścianie i będzie mocowany do ściany wykonanej z pustaków 

ceramicznych. 

WNIOSEK 3 

„Dzień Dobry W związku z ogłoszonym postępowaniem, zwracam się z zapytaniem, czy monitor 

posiadający 2 wejścia i jedno wyjście HDMI, 4 x USB typ. A, 1x USB typ C oraz jasność na poziomie 350 

cd/m2 uznany zostanie za rozwiązanie równoważne?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga minimum 5 portów USB w obudowie komputera, w tym co najmniej 3 porty USB w 

standardzie min. 3.0 na bocznym lub przednim panelu obudowy oraz wyjścia na słuchawki, wejścia na mikrofon i 

HDMI i/lub DisplayPort. 

Zamawiający zaakceptuje dodatkowe wejście. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski zamieszcza załącznik nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 10.02.2023 

r. 

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

postępowania. 
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