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Stargard, dnia 11 maja 2018 r. 
 
Otrzymuj ą wg rozdzielnika 
 

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
„Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie” 

 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553759-N-2018 z dnia 
07.05.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień  
i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski. 
 
Pytanie nr 1 
Opisany np. w punkcie 55 [stół Flexi] materiał blatu [„wykonany ze sklejki o grubości 25 mm 
pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze klon”] nie jest typowym 
rozwiązaniem; z informacji uzyskanych z fabryki, sklejka nie służy do pokrywania laminatem 
HPL. W tym celu stosuje się zazwyczaj płytę wiórową o odpowiedniej gęstości oraz grubości 
np. 25mm, która jest materiałem trwałym i ekologicznym. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wykonanie blatów z płyty wiórowej o grubości 25mm, pokrytej laminatem HPL w kolorze 
klon? Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę. Posiada 
zaokrąglone rogi. 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści zastosowanie elementów z płyty wiórowej o grubości 
25 mm pokrytej laminatem HPL. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie producenta mebli o spełnianiu norm PN-EN 
1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści dostawę wyposażenia dla którego Dostawca 
przedłoży oświadczenie producenta mebli o spełnianiu norm PN-EN 1729-1:2007,  
PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001. 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie drzwiczek do szaf [np. w poz. 50 i 73] z materiału 
o lepszych parametrach niż opisany w SIWZ? Chodzi o zastosowanie płyty wiórowej pokrytej 
obustronnie melaminą o grubości 18mm, z krawędziami zabezpieczonymi obrzeżem PVC o 
grubości 1mm, zamiast płyty mdf pokrytej folią termoplastyczną. Folia termoplastyczna jest 
materiałem o niskiej odporności, który bardzo łatwo uszkodzić np. paznokciem lub ołówkiem, 
w przeciwieństwie do laminatu melaminowego, powszechnie stosowanego np. w obiektach 
użyteczności publicznej takich jak urzędy, szpitale czy szkoły. Czy Zamawiający zaakceptuje 
takie rozwiązanie jako równoważne bądź lepsze od opisanego w SIWZ? 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści dostawę wyposażenia, którego drzwiczki wykonane 
są z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18mm, z krawędziami 
zabezpieczonymi obrzeżem PVC o grubości 1mm, zamiast płyty mdf pokrytej folią 
termoplastyczną. 
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Pytanie nr 4 
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisu  z SIWZ  (dla Części 1) odnośnie: 
Rozdział III punkt 18) Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać 
następujące warunki: 
b) posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;  
Żaden z producentów mebli szkolnych nie posiada Certyfikatu ISO dla producenta sprzętu.  
Wymóg posiadania  w przypadku części 1 spowoduje odrzucenie wiodących producentów co 
przeczy zasadzie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek posiadania certyfikatu ISO9001 dla producenta 
sprzętu dotyczy części II i III post ępowania. W związku z powyższym dostawy 
oferowane w części I nie muszą posiadać tego certyfikatu. 
 
Pytanie nr 5 
Czy dopuszczacie Państwo składanie oferty na meble w formie częściowej 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza złożenia oferty, w której Dostawca zaoferuję 
niekompletną dostawę. Oferta złożona przez Dostawcę musi gwarantować dostawę 
całości przedmiotu zamówienia wskazanego w danej części postępowania.  
 
Pytanie nr 5 
Czy w przypadku, gdy nie możemy zaoferować identycznego modelu, możemy 
zaproponować Państwu meble zbliżone do tego co znajduje się w specyfikacji? 
Odpowiedź nr 5 
Zastosowanie w załącznikach numer 2a/2b/2c do SIWZ opisy wyposażenia należy 
traktować jako podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo 
należy czytać z dopiskiem „lub inne równoważne o nie gorszych parametrach”. Podanie 
konkretnych (jeżeli występują) nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik 
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do realizacji 
zamówienia. W przypadku stosowania materiałów równoważnych ich funkcjonalność, 
parametry techniczne, walory użytkowe i estetyczne i standard jakościowy mają być nie 
gorsze od materiałów wskazanych w materiałach przetargowych – pod rygorem nie 
odmowy odbioru. Dla oceny równoważności parametrów technicznych należy stosować 
„warunki równowa żności” poszczególnych materiałów podane w materiałach 
przetargowych. 
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający postanowił wydłużyć termin 
składania ofert do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  
17 maja 2018 r. o godzinie 12:15. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez 
zmian. 
 


