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WYJAŚNIENIA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
z dnia 17 maja 2018 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i montaż wyposażenia
Przedszkola w Święciechowie”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że
do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Treść zapytania:
1. Poz. 12 – Czy regał biurowy może być wykonany z dwóch części tzn. część pierwsza
stanowiłaby szafa o wysokości 180 cm, a druga nadstawka o wysokości 55 cm?
Stabilizację szaf zapewniają korpusy meblowe skręcane konfirmantami lub kołkowe i
sklejane w prasach półkowych. Korpus łączony poprzez złącza mimośrodkowe nie
zapewnia tej stabilizacji. Proszę zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści szafy
skręcane konfirmantami lub kołkowe i sklejane w prasach półkowych?
2. Poz. 16 – Czy nie nastąpiła pomyłka w wymiarze wózka do krzeseł? Proszę o
zamieszczenie szkicu oczekiwanego wózka.
Z uwagi na bardzo obszerne i technicznie trudne wyposażenie kuchni i zaplecza
kuchennego, wymagające bardzo szczegółowej analizy wprowadzonych opisów przez
Zamawiającego (istnieje duże prawdopodobieństwo zaproponowania wyposażenia o
innych parametrach z uwagi na np. towary wycofane z produkcji lub zastąpione innymi
parametrami technicznymi), zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert
przetargowych do dnia 25.05.2018 r.
Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informuje:
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1.
Regał biurowy (poz. 12) nie może być wykonany z dwóch części tzn. część pierwsza
stanowiąca szafę o wysokości 180 cm, część druga nadstawka o wysokości 55 cm.
Stabilizację szafy zapewnia ściana tylnia mocowana gwoździami do boków szafy. Dopuszcza
się skręcenie korpusu szafy konfirmantami.

Ad.2.
Informujemy, że podane wymiary wózka do krzeseł (poz. 16) są prawidłowe. Poniżej zdjęcia
poglądowe.

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie przedłuża terminu składnia ofert.
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