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Wszyscy Wykonawcy  
 
 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na 
wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
zadanie:  
 
 
 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap II 
Cz. nr 1 Dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia. 

Cz. nr 2 Dostawa pomocy, sprzętu i zabawek do prowadzenia zajęć 
opiekuńczo – edukacyjnych i rozwojowych*c 

 
 
 
 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  
Pytania Wykonawców i odpowiedzi  Zamawiającego: 
 
 
Pytanie 1.  
 „Czy Zamawiający wymaga, aby szafka była (zgodnie ze zdjęciem 1) asymetryczna, 
przedzielona półką i dwoma przegrodami dzielącymi przestrzeń w stosunku 2:1? Czy 
Zamawiający wymaga, aby szafka była (zgodnie ze zdjęciem) wyposażona w 4 szuflady i 
dwoje drzwi? Czy Zamawiający wymaga, aby fronty były pokryte folią termoplastyczną? 
Podany opis jest niewystarczający, aby jednoznacznie określić jaką funkcjonalność ma 
posiadać mebel „ 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wymaga żeby szafka była zgodna ze zdjęciem tzn. 
asymetryczna, z podzieloną przesytrzenią2:1 oraz żeby fronty były pokryte folią 
termoplastyczną. Wymaga natomiast, żeby szafka posiadała 4 szuflady i dwoje drzwi. 

 
Pytanie 2.  
 „Czy Zamawiający wymaga, aby szafka była (zgodnie ze zdjęciem 2) podzielona na 9 przestrzeni, z 
czego 3 z nich mają być zapełnione 6 szufladami, 3 zamknięte drzwiczkami, i 3 otwarte, z czego dwie 
mają być przedzielone dodatkowymi półkami? Czy fronty mają być pokryte folią termoplastyczną? 
Podany opis jest niewystarczający, aby jednoznacznie określić jaką funkcjonalność ma posiadać 
mebel”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga frontów pokrytych folią termoplastyczną, natomiast wymaga żeby 
szafka wyposażona była w 6 jednakowej wielkości szuflad, 3 jednakowej wielkości części 
zamykane oraz 3 jednakowej wielkości części otwarte przedzielone półką.  

 
Pytanie 3. 
„Czy Zamawiający wymaga, aby szafka była (zgodnie ze zdjęciem) 3 podzielona na 5 przestrzeni, z 
czego jedna ma być zapełniona dwiema szerokimi szufladami, dwie zamknięte drzwiczkami, i dwie 
otwarte, przedzielone dodatkowymi półkami? Czy Zamawiający wymaga, aby fronty były pokryte 
trwałą okleiną termoplastyczną? Podany opis jest niewystarczający, aby jednoznacznie określić jaką 
funkcjonalność ma posiadać mebel” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga frontów pokrytych folią termoplastyczną, natomiast wymaga żeby 
szafka wyposażona była w 2 jednakowej wielkości duże szuflady, 2 jednakowej wielkości części 
zamykane oraz 2 jednakowej wielkości części otwarte przedzielone półką.  
 
Pytanie 4. 
„Czy Zamawiający wymaga, aby szafka była (zgodnie ze zdjęciem 4) podzielona na przestrzenie 
zamknięte drzwiami, wypełnione dwiema szufladami, i 4 przestrzenie otwarte? Czy Zamawiający 
wymaga, aby szafa w części zamkniętej drzwiami posiadała półki? Jeśli tak, w jakiej ilości? Podany opis 
jest niewystarczający, aby jednoznacznie określić jaką funkcjonalność ma posiadać mebel.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga  żeby szafka wyposażona była w 2 jednakowej wielkości duże szuflady, 
2 jednakowej wielkości otwarte przedzielone półką oraz w części zamkniętej minimum 3 półki 
z możliwością regulacji wysokości. 
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Pytanie 5 
„Czy Zamawiający wymaga, aby krzesełka były drewniane i (zgodnie ze zdjęciem 5) posiadały płytę 
siedziska umieszczoną pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża, a także łączynę między 
nogami?” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby krzesełka były drewniane oraz posiadały płytę siedziska 
umieszczoną pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża, a także łączynę między nogami. 
 
Pytanie 6 
poz. 8 z załącznika 1 A „Czy Zamawiający wymaga, aby i nóżki i siedzisko posiadały możliwość 
regulacji wysokości? Czy Zamawiający wymaga, aby siedzisko i oparcie były pokryte skórą? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga pokrycia siedziska skórą, ani regulacji wysokości nóżek, jedynie wymaga 
regulacji wysokości siedziska. 
 
Pytanie 7 
„Poz. 10 Czy Zamawiający wymaga, aby fronty były pokryte trwałą folią termoplastyczną?” 
 
Odpowiedź: 
Nie 
 
Pytanie 8 
„Poz. 11 Czy Zamawiający wymaga, aby podłokietniki krzesła były przedłużeniem przednich nóg? Czy 
oparcie ma posiadać wycięcia nadające krzesłu nowoczesny wygląd?” 
 
Odpowiedź: 
Nie 
 
Pytanie 9  
„Poz. 34 Czy Zamawiający wymaga, aby przewijak był (zgodnie ze zdjęciem) podzielony przegrodą 
dającą 3 niezamknięte przestrzenie z jednej strony i przestrzenie zamknięte pojedynczymi drzwiczkami 
i dwoma szufladami z drugiej strony? Czy Zamawiający wymaga, aby fronty były pokryte folią 
termoplastyczną? Czy na blacie ma się znajdować organizer na niezbędne do przewijania przybory?” 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający wymaga jedynie wyposażenia przewijaka w 2 jednakowej wielkości szuflady, 3 pólki 
otwarte i jedną część zamykaną. 
 
Pytanie 10 
„Poz. 37 i 38 Czy Zamawiający wymaga, aby drzwiczki były pokryte ochronną folią termoplastyczną 
znacząco wpływającą na długotrwałość mebla? Czy szafki szatniowe mają posiadać ławeczki?” 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wymaga pokrycia frontów folią termoplastyczną, natomiast wymaga, żeby szafki były 
wyposażone w ławeczkę. 
 
Pytanie 11 
„Wnosimy o usunięcie pkt 2 ppkt 2) rozdziału XVI: „wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (…)”. Zamówienie 
obejmuje dostawy, a nie roboty budowlane, dlatego bezpodstawnym jest, aby Zamawiający wymagał 
od Wykonawców wykonywania robót budowlanych” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w SWZ. 
 
Pytanie 12 
„Wnosimy o modyfikację Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), poprzez zmianę zapisów z 
Załącznika nr 1A i 1B do SWZ ,,Wszystkie dostarczone elementy wyposażone muszą spełniać normy i 
wymogi określone dla żłobków i przedszkoli, muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa 
i jakości i być przystosowane dla dzieci poniżej 3 roku życia”, i zastąpienie go nowym zapisem: „Meble 
winny być dostosowane do wymagań ergonomii oraz wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty 
właściwe dla danej grupy towarowej.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w SWZ. 
 
Pytanie 13 
„Ponadto w związku z dużą różnorodnością wymaganego asortymentu, wnosimy o przedłużenie 
terminu składania ofert do dnia 18.10.2021r. Wydłużenie czasu niezbędnego do przygotowania ofert, 
pozwoli nam na poprawną kalkulację kosztów zamówienia, tak by nasza oferta była jak najstaranniej 
przygotowana i satysfakcjonująca dla Państwa” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert do 18.10.2021r. do godz. 09:00. 
 

 
 

Z poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK 

 

 


