
Radziejowice, dn. 03.07.2020 r.  

Zamawiający: 

Gmina Radziejowice 

siedziba: ul. Kubickiego 10,96-325 Radziejowice 

 

Znak sprawy: ZP.271.4.3.2020.DJ        

  

Do Wszystkich Wykonawców  

 

 

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania przetargowego p.n.: „Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia  

do budynku Przedszkola w Radziejowicach.” 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  555404-N-2020 z dnia 2020-06-26 r. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany 

treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę regału magazynowego pozycja nr 49 w załączniku nr 6 na  

Regał wykonany ze stali ocynkowanej, wyposażony w 6 półek z płyty MDF. · maksymalne obciążenie 

półki 220 kg · wym. 90 x 40 x 225 cm, posiadający otwory montażowe umożliwiające przymocowanie 

regałów między sobą oraz do ściany ”. 

Uzasadnienie: Produkt o wskazanych wymiarach na dzień dzisiejszy nie występuje na rynku co 

uniemożliwia znalezienie podwykonawcy, który by podjął się jego produkcji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę regału o wymiarach: 

− szerokość: 80 – 90 cm 

− głębokość: 40 – 50 cm 

− wysokość: 200 – 225 cm 

Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tablic korkowych pozycja nr 3 w załączniku nr 5 na  

Korkowa tablica z drewnianą ramą, do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych wym. 100 

x 200 cm”? 

Uzasadnienie: Aplikacje ozdobne pozycja 4 w załączniku numer 5 kompatybilne są jedynie z tablicami 

o wymiarach 100 x 200 cm 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie tablic korkowych z ramą drewnianą o wymiarach 100 x 200 

cm. 

 

 



Pytanie 3: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ze specyfikacji pozycji nr 42 z załącznika nr 5 „Zestaw do 

terapii integracji sensorycznej:”. 

Uzasadnienie: Produkt o wskazanej specyfikacji na dzień dzisiejszy nie występuje na rynku co 

uniemożliwia znalezienie podwykonawcy, który by podjął się jego produkcji 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę i usuwa z załącznika nr 5 pozycję nr 42 „Zestaw do terapii sensorycznej”. 

 

1. Zamawiający jednocześnie informuje, że w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycjach nr 9, 31, 61, 63 

poprawił oczywiste omyłki pisarskie.  

 

2. Zamawiający zamieszcza poprawione załączniki (załącznik nr 5 i załącznik nr 6) zawierające 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części postępowania. 

 
3. Zamawiający zmienia treść SIWZ w Rozdziale VI pkt 4, ppkt 4.1.: 

Było:  

4. Wymogi w zakresie składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia.   

4.1. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia mogą wykazać spełnianie 

powyższych warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej posługując się na wszystkie 

części tym samym doświadczeniem, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki określone 

dla każdej z części, na które składana jest oferta, zgodnie z powyższymi wymogami, a łączna wartość 

wskazanego zamówienia jest nie mniejsza niż łącznie wymagana dla części, na które wykonawca 

posługuje się tym doświadczeniem. 

Jest:  

4.Wymogi w zakresie składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia: Wykonawcy składający 

ofertę na więcej niż jedną część zamówienia mogą wykazać spełnianie powyższych warunków w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej posługując się na wszystkie części tym samym 

doświadczeniem, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki określone dla każdej z części, 

na które składana jest oferta, zgodnie z powyższymi wymogami. 

 
4. W nawiązaniu do powyższych odpowiedzi i modyfikacji Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do dnia 09.07.2020 r. do g. 12:00, tym samym rozdział XII. SIWZ: MIEJSCE ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 -3 otrzymują brzmienie: 

1) Oferty należy złożyć nie później niż do dnia  09.07.2020 r. godz. 12:00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2020  r. godz. 12:15 

 

5. Rozdział XI. SIWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 

Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać: 

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego: 
Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do budynku Przedszkola w Radziejowicach. Część ………… 

Nr sprawy: ZP.271.4.3.2020.DJ 

Nie otwierać przed 09.07.2020 r. przed godz. 12:15 

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz informację, 
której części zamówienia dotyczy oferta. 
 



6. Powyższe skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu.  
 
 
Załączniki: 
1) Aktualny załącznik nr 5 (OPZ dla części I) 
2) Aktualny załącznik nr 6 (OPZ dla części II) 

 


