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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot.  zamówienia publicznego na: „Dostawa wraz z montażem mebli, sprzętu i 
wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Paczkowie”

Do siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie niezgodności ilościowych pomiędzy opisem parametrów jakościowych a formularzem 
cenowym  dotyczącym  koszy  na  śmieci  Swing  Maxi.  W  formularzu  cenowym  są  32  szt.  a  z  opisu  
parametrów wynika, że powinno być ich 38 szt. oraz koszty 25l – w formularzu cenowym jest 1 szt. z 
opisu wynika, że powinny być 2 szt.
Odpowiedź nr 1 
Ilość koszy na śmieci Swing Maxi:32, oraz koszy 25l: 1 szt.

Pytanie nr 2
Prosimy o podanie ilości i wymiarów szafek niskich i wysokich w sali nr 50 – zaplecze kuchenne oraz o 
określenie parametrów lodówki, piecyka i zlewu.
Odpowiedź nr 2
Wymiary i ilości szafek podana na rysunku nr 03.

– lodówka  –  klasa  energetyczna  A++,  dolny  zamrażalnik,  automatyczne  odszranianie  w 
chłodziarce, wysokość 159.6cm, szerokość 55cm, głębokość 58cm, pojemność chłodziarki 152l, 
pojemność zamrażarki 56l, zużycie energii 161 kWh/rok, czynnik chłodniczy R600a, półki szklane, 
ilość szuflad w zamrażarce 3 szt, zdolność utrzymania temp. 12H, zdolność zamrażania 3kg/24h, 
sterowanie mechaniczne, kolor biały.

– Piecyk – wymiary (szer.  x wys.  x gł.)  60x85x60cm, klasa energetyczna A,  napięcie zasilania 
230V, 400V, moc przyłączeniowa 10,1kW, płyta grzewcza: rodzaj płyty grzewczej: elektryczna,  
kolor płyty grzewczej czarny, pola grzewcze: 1 pole „brytfanna”, 1 poszerzane pole ceramiczne, 2 
pole ceramiczne.
Piekarnik  –  rodzaj  piekarnika  –  elektryczny,  kolor  frontu  piekarnika  srebrny  –  lustrzany, 
pojemność  60  litrów,  programator  elektroniczny,  liczba  funkcji  8,  typ  prowadnic:  drabinki, 
wnętrze: wkłady katalityczne, „chłodne drzwi” piekarnika, wyposażenie: 1 póła siatkowa, 2 półki 
blaszane, instrukcja obsługi w języku polskim,

– zlew jednokomorowy stalowy.

Pytanie nr 3
Czy zamawiający żąda otrzymania po podpisaniu umowy atestów tylko i wyłącznie na stoły 1 – osobowe i  
krzesła szkolne, czy dotyczy to również pozostałych mebli, jeśli tak to w jakim zakresie?
Odpowiedź nr 3
Zgodnie z zapisami umowy §8 pkt. 3 warunkiem odbioru dostawy objętej przedmiotem zamówienia, prac 
montażowych i podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia będzie potwierdzenie kompletności 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz przedłożenie kart gwarancyjnych dla dostarczanego produktu a 
także  certyfikaty  i  atesty  potwierdzające  spełnienie  norm  wyszczególnionych  w  opisie  przedmiotu 
zamówienia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6 z dnia 22 
stycznia 2003r., poz. 69) § 9 ust. 2 "Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły 
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lub  placówki,  dostosowuje  się  do  wymagań  ergonomii"  oraz  ust.  3  "Szkoły  i  placówki  nabywają 
wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty". 
Zgodnie  z  prawidłową  procedurą  sprzedaży/zakupu  wyrobu/ów  do  placówek  edukacyjnych  dostawca 
powinien  przedłożyć  oryginał  certyfikatu/ów  poświadczoną  "za  zgodność  z  oryginałem" dla:  stołów  i 
krzeseł dla dzieci poz. 1, 2, 15-21, 30, 31.

Pytanie nr 4
W wyposażeniu sali nr 50 w opisie szafek kuchennych niskich brak szczegółowego określenia z jakich 
szafek ma się składać zabudowa kuchenna oraz czy ma być ujęty sprzęt AGD. Proszę o szczegółowy 
wykaz szafek.
Odpowiedź nr 4
Wymiary i ilości szafek podane na rysunku nr 03. Sprzęt AGD ma również zostać ujęty.

Pytanie nr 5
Z jakiego typu materiału należy wykonać rolety? Czy wymagany jest materiał trudno zapalny z atestem, 
czy zwykły ogólnodostępny rodzaj tkaniny.
Dodatkowo proszę o informację czy szerokość rolet  210cm uwzględnia  kasetę.  Na polskim rynku są 
dostępne materiały roletowe do szerokości 200cm.
Odpowiedź nr 5
Rodzaj materiału rolet – trudno zapalny z atestem. Podana szerokość rolet to szerokość wnęki okiennej 
(otworu w ścianie). Każde okno jest dwudzielne, roleta ma być prowadzona w torach plastikowych wzdłuż 
profili okna, do góry zwijana w kasecie, w związku z tym na każde okno o szerokości 210cm przypadną 2 
szt. rolet. Zaleca się sprawdzenie wymiarów okna na budowie. Zamawiający załącza zestawienie stolarki  
okiennej.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę krzeseł szkolnych sztaplowanych ze stelaży z rurek okrągłych o śr. 
20mm, spełniających pozostałe wymogi wysokości, spełniania norm, czy kolorystyki.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie dopuszcza dostawy krzeseł szkolnych sztaplowanych wykonanych ze stelaży z rurek 
okrągłych  o  śr.  20mm,  pomimo  spełnienia  pozostałych  wymogów dotyczących  wysokości,  spełnienia 
norm, kolorystyki.

Pytanie nr 7
Proszę o wyjaśnienie wymogu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania. Skoro mamy w 
powyższym postępowaniu do czynienia  z dostawą i  montażem szeroko pojętego wyposażenia  szkoły, 
należałoby raczej wymagać doświadczenia w takich realizacjach, gdzie Wykonawca wyposażał placówki 
szkole,  czy przedszkolne – i  nie tylko  w meble  biurowe. W takich  zadaniach większość wyposażenia  
stanowią meble typowo szkolne. Oczywiście meble biurowe mogą wchodzić w zakres takiego zadania, ale 
są one tutaj częścią większej całości.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:- wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy wraz z  
montażem mebli biurowych  lub szkolnych,  o wartości min. 200000,00 zł i załączą dowody czy została 
wykonana lub są wykonywane należycie.

Pytanie nr 8
Proszę  o  sprecyzowanie  wymiarów  szafek  kuchennych  do  pomieszczenia  zaplecza  kuchennego.  Czy 
należy wycenić ująć wymieniony tutaj sprzęt uzupełniający: lodówka, piecyk, zlew jednokomorowy?
Odpowiedź nr 8
Odpowiedź w pytaniu nr 2 i 4

Pytanie nr 9
Czy dywan można zastąpić wykładziną dywanowa w rozmiarze 3x4m?
Odpowiedź nr 9
Dywanu nie można zastąpić wykładziną dywanową.

Pytanie nr 10
Proszę podać dokładne wymiary zestawu szafek kuchennych? (sala nr 50).
Odpowiedź nr 10
Wymiary i ilości szafek podana na rysunku nr 03 oraz odpowiedź w pytaniu nr 2.
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Pytanie nr 11
czy lodówka ma być do zabudowy czy wolno stojąca?
Odpowiedź nr 11
Zamawiający wymaga lodówki wolnostojącej.

Pytanie nr 12
Czy piecyk ma to być piekarnik, kuchenka gazowa?
Odpowiedź nr 12
Piecyk składa się z: płyta grzewcza + piekarnik (jako jedno urządzenie).

Pytanie nr 13
Czy nogi do stołu z blatem trapezowy (sala nr 44) mają być okrągłe drewniane? Czy ma to być stelaż 
metalowy z nogami z rury fi 50mm? W podanej ilości chodzi najprawdopodobniej o 12 kompletów nóg.
Odpowiedź nr 13
Nogi okrągłe drewniane. Tak podana ilość to 12 kompletów (komplet 4 szt.)

Pytanie nr 14
Proszę sprecyzować oczekiwania  zamawiającego do wykonania  szatni  dla  maluchów? Czy  to  ma być 
ławeczka szatniowa + listwa wieszakowa, czy mają to być zestawy szatniowe z przegrodami pionowymi 
6-osobowe składające się z ławeczki  szatniowej z ażurową metalową półeczką na obuwie, pionowych 
zamykanych przegród (osobno dla każdego dziecka), w górnej części półki na czapki, pod półką listwa 
wieszakowa?
Odpowiedź nr 14
Zamawiający wymaga szatnia dla maluchów: ławeczka szatniowa + listwa wieszakowa.

Pytanie nr 15
W opisie  technicznym  pkt.  3  występuje  zapis  „  tablica  z  nazwa  szkoły,  proszę  sprecyzować  zapisy 
dotyczące tablic informacyjnych (np. ilości i napisy, sposób wykonania). Zapis ten jest pominięty w opisie  
parametrów jakościowych i formularzu cenowym.
Odpowiedź nr 15
Tablica z nazwa szkoły tekst: godło polskie
Zespół Szkół w Paczkowie
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ul. Szkolna 16
62-021 Paczkowo
Zamawiający załącza wzór tablicy wg załącznika nr 4

Pytanie nr 16
W paru pozycjach np. sala nr 49 korytarz – poz. 5 – występują zapisy „ stelaż aluminium”.
Na rynku meblarskim nie są dostępne stelaże wykonane z aluminium, ponadto stelaż aluminiowy byłby 
zbyt słaby na wykonanie stelaża krzesła, stołu, czy ławki, korytarzowej. Najprawdopodobniej w zapisie 
tym chodzi o kolor stelaża w kolorze aluminium?
Odpowiedź nr 16
Tak. W zapisie chodzi o kolor stelażu: aluminium.

Pytanie nr 17
Stół laboratoryjny – czy blat stołu musi być wykonany z konglomeratu kwarcowo – granitowego typu 
Agldrom, czy może być z laminatu HPL?
Odpowiedź nr 17
Blat stołu laboratoryjnego może być wykonany z laminatu HPL.

Pytanie nr 18
Prosimy o podanie szczegółowego opisu do zestawu szafek kuchennych niskich w sali nr 50 – zaplecze 
kuchenne.
Odpowiedź nr 18
Odpowiedź w pytaniu nr 2 i 4

Pytanie nr 19
Prosimy  również  o  ustosunkowanie  się  do  rozbieżności  pomiędzy  załącznikiem  z  opisem  projektu 
aranżacji mebli w Szkole Podstawowej w Paczkowie a opisem parametrów jakościowych w zestawieniu dla 
wykonawcy. W opisie projektu aranżacji mebli w Szkole Podstawowej w Paczkowie w opisie sali nr 51 – 
biblioteka  pod  pozycją  11  znajduje  się  kontenerek  natomiast  w  opisie  parametrów  jakościowych  w 
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zestawieniu dla wykonawcy nie ma kontenerka.
Odpowiedź nr 19
W pomieszczeniu nr 51 – biblioteka ma być kontenerek.

Pytanie nr 20
Rolety w oknach. Na rynku są dostępne materiały o szerokości 200cm. Firmy produkujące rolet mogą 
skleić materiał na życzenie klienta, jednocześnie nie biorąc odpowiedzialności za estetykę wykonania ani 
również funkcjonowania tych rolet.  Kaseta oraz wałek z materiałem w tak długich roletach może się  
wyginać. Czy wobec powyższego możemy zaproponować rolety wolno wiszące mocowane na ścianę nad 
oknem.
Odpowiedź nr 20
Odpowiedź w pytaniu nr 5.

Zamawiający  dokonuje  zmiany  zapisu  SIWZ,  Rozdział  1,  pkt   9.1.,  d)  i  nadaje  nowe  brzmienie: 
„Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej”.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach 

przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 16 . 04 . 2013r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, 

parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 . 04 . 2013r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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