
Miejskie Przedszkole nr 19                                                                          Zielona Góra, 6 maja  2019r 
ul. Stefana Batorego 53 
65-735 Zielona Góra  
 
Sprawa MP19-230-2-1/2019 
                                                                                          Wykonawcy, 

 którzy ubiegają się  
 o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000 euro na dostawę i montaż  

                mebli do Zespołu Edukacyjnego nr 10  przy ul. Energetyków  7 w Zielonej Górze.   

 

    Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą pzp, przekazuje  

treść pisma/wniosku  wniesionego  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  w dniu  

2 maja 2019r. wraz wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Wnoszę o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu krzeseł o parametrach równoważnych według 

licznych użytkowników w Polsce- znacznie lepszych parametrach niż krzesła, które wskazuje 

zamawiający. Zamawiający postępowanie przetargowe dotyczące krzeseł poz. 34-46 oparł wyłącznie o 

produkty jedynego producenta i równocześnie dostawcy tj. Firmy Moje Bambino, co stawia w tym 

momencie w/w/ Firmę w uprzywilejowanej sytuacji i jest równocześnie złamaniem art.7 ust.1 rozdział II 

ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

Parametry produktu równoważnego : 

-wklęsło –wypukła forma oparcia –uzyskana z połączenia doświadczeń specjalistów z zakresu ergonomii i 

rehabilitacji ruchowej, wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa zapewniając użytkownikowi maksimum 

komfortu –produkt porównywalny - brak możliwości budowy formy wklęsło-wypukłej; 

-wypukła forma siedziska –pozwala na prawidłowe rozmieszczenie nóg oraz pośladków pozostawiając je 

w naturalnym położeniu - produkt  porównywalny –brak możliwości budowy formy wklęsło- wypukłej 

-komfort termiczny; 

 –Innowacyjna technologia wytwarzania umożliwia powstanie płaszcza termicznego pomiędzy dwoma 

płaszczyznami krzesła zapewniając komfort dla pleców i pośladków-produkt porównywalny –brak 

możliwości powstania płaszcza termicznego; 

-obszerne oparcie –pozwala na podparcie znacznie większej powierzchni pleców powodując zwiększony 

komfort użytkowania – produkt porównywalny posiada obszerne oparcie; 

- elastyczna forma- oparcie umożliwia tzw. „ dynamiczny siad”, który zwiększa komfort poprzez stałą 

pracę mięśni nie pozostawiając ich w odrętwieniu – produkt porównywalny lekko sprężyste oparcie 

dostosowuje się do pleców dziecka, ale brak jest możliwości tzw. „ dynamicznego siadu”; 

-wyprofilowane oparcie –poprzez zastosowanie odpowiedniego kształtu  oparcia możliwe jest 

zastosowanie krzesła w tzw. „odwróconym siadzie” –produkt porównywalny brak możliwości tzw. 

„odwróconego siadu”; 

-opływowy kształt –wszystkie krawędzie siedziska są odpowiednio zaokrąglone  zapewniając wyższy 

poziom bezpieczeństwa i komfortu –produkt porównywalny posiada opływowy kształt; 
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-struktura – zmniejsza odbicie sztucznego oświetlenia oraz pozwala na łatwe utrzymanie krzesła w 

czystości, krzesło odporne na wilgoć –produkt porównywalny krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć; 

-wytrzymała konstrukcja –zapewnia wielokrotnie dłuższy czas użytkowania  dzięki unikalnej technologii 

wytwarzania ( technologia rozdmuchu) produkt porównywalny brak możliwości zastosowania „ technologii 

rozdmuchu” –co skraca czas użytkowania; 

-przyjazne środowisko- w pełni nadaje się również do ponownego przetworzenia; 

-stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22 w kolorze srebrnym –produkt porównywalny stelaż rura o 

przekroju fi 18 kolor srebrny ; 

-uchwyt  w oparciu ułatwia przenoszenie krzesła- produkt porównywalny posiada uchwyt w oparciu. 

 

        Proszę o dopuszczenie tolerancji wymiarowej mebli ( za wyjątkiem krzeseł i stołów przeznaczonych 

do sal lekcyjnych ) +/- 5%. 

 

         Proszę o  przedłużenie terminu składania ofert przetargowych z dnia 09.05.2019r. na 15.05.2019r. 

Prośbę uzasadniam długim okresem wypoczynkowym tj. 01.05.2019r. -05.05.2019r., w którym to czasie 

brak jest możliwości wykonania wycen częściowych towarów zewnętrznych składających się na całe 

postępowanie przetargowe. Ponadto potencjalni uczestnicy tego postępowania najprawdopodobniej będą 

zadawali pytania związane z wyjaśnieniem zapisów  specyfikacji przetargowej –opisy przedmiotu 

zamówienia. W związku z tym realny- praktyczny czas na przygotowanie  pełnej oferty przetargowej to 

okres 6-7.05.br, ( co przy bardzo obszernym postępowaniu przetargowym jest praktycznie niemożliwe!). 

  

Wyjaśnienia: 

Odnosząc się do: 

1. dopuszczenia produktów równoważnych  Zamawiający  informuje, że nie dopuszcza produktów 

"równoważnych" , ponieważ  nie  opisywał przedmiotu zamówienia  przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia , źródła lub szczególnego procesu , który  charakteryzuje produkty 

dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. W związku z tym nie ma tu zastosowania art. 29 ust. 3 

ustawy pzp. Zamawiający  w ww. postępowaniu  opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń , uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty w związku  z tym nie ma tu 

obowiązku dopuszczenia czy zastosowania tzw. produktów równoważnych. Dokonany przez 

Zamawiającego opis  przedmiotu zamówienia jest zgodny z  art. 29 ust.1 ustawy pzp. 

Zamawiający żąda złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 5 do SIWZ 

– wykaz asortymentu. Jednocześnie wskazuje, że w SIWZ w  Rozdziale II-  Opis przedmiotu zamówienia 

w pkt 9 jest zapis: 

„ Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikiem  nr 5 do SIWZ  informacje na temat parametrów i  

     funkcji  mebli są  danymi  minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru  o  

     rozszerzonych funkcjach i  lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne  

    wymagania określone w  niniejszym   zamówieniu”. 
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Natomiast odnosząc się do zarzutu "  złamania  art. 7 ust.1 rozdział II ustawy Zamówień Publicznych ", 

uprzejmie informuję, że przepis ten nie został naruszony , ponieważ w prowadzonym postępowaniu 

Zamawiający wszystkich  potencjalnych Wykonawców traktuje jednakowo nie preferując żadnego  tj.  

wszyscy Wykonawcy w postępowaniu otrzymali takie same informacje , wymagania, warunki  wskazane 

w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu  i na ich podstawie zobowiązani są do przygotowania i wyceny oferty. 

Wszyscy wykonawcy w postępowaniu podlegają równym i jednakowym zasadom z uwagi na fakt, że 

został im udostępniony ten sam zakres ww.  informacji. 

 

2.Odnosząc się do wniosku  o dopuszczenie "tolerancji wymiarowej mebli ( za wyjątkiem krzeseł i stołów 

przeznaczonych do sal lekcyjnych ) +/- 5% Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową  +/- 2% mebli  

( za wyjątkiem krzeseł i stołów przeznaczonych do sal lekcyjnych). 

 

3. Odnosząc się do wniosku o przedłużenie terminu składania ofert przetargowych  na 15.05.2019r.  

uprzejmie informuję, że  Zamawiający nie wyraża zgody o przesunięcie terminu składania ofert do 

15.05.2019r. , ponieważ czas na złożenie ofert był wyznaczony prawidłowo tj. min. 7 dni. Zgodnie z art. 43 

ust.1 ustawy pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw termin ten nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający wyznaczył termin dłuższy niż ustawowy tj. 11 dni biorąc pod uwagę czas potrzebny na 

przygotowanie oferty.  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp  przedłuża termin składania ofert na dzień 10 maja 

2019r.:  

- termin składania ofert na dzień 10 maja  2019r. do godziny 11:00. 

- termin otwarcia ofert na dzień  10 maj  2019r. do godziny 11:15. 

 

       W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, zmieniam treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ) .  Zmiany  treści SIWZ  dotyczą:         

1) w  pkt. 12  SIWZ: 

- jest :  

…”Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.12 Rozdział III  w siedzibie Zamawiającego 

w Zielonej Górze, w Miejskim  Przedszkolu nr  19 przy ul. Stefana Batorego 53, 65-735  Zielona Góra, 

gabinet dyrektora I piętro   nie później niż dnia 9 maja 2019r.  do godz. 09
00

…
”
. 

powinno być : 

…”Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.12 Rozdział III  w siedzibie Zamawiającego 

w Zielonej Górze, w Miejskim  Przedszkolu nr  19 przy ul. Stefana Batorego 53, 65-735  Zielona Góra, 

gabinet dyrektora I piętro   nie później niż dnia 10 maja 2019r.  do godz. 11
00

…
”
. 

2)  w  pkt. 13.1)  SIWZ: 

- jest :  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tcltqmfyc4nbug44dmmjtgu
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..” Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 maja 2019r. o godz. 09
15 

w siedzibie Zamawiającego w  

  Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53, gabinet dyrektora I piętro.  ....”; 

- powinno być : 

..” Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 maja 2019r. o godz. 11
15 

w siedzibie Zamawiającego w  

  Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53, gabinet dyrektora I piętro…”.   

 3) w Załączniku nr 5 do SIWZ poz. 64- Regał na 12 wąskich szuflad: 

  - jest :  

Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. 

Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe. 

 

- powinno być : 

Regał o wymiarach  (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu  z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału 
wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF 
o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013,  od wewnątrz w kolorze białym). 
Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. 
Regał  posiada 1 przegrodę ( cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do 
zamontowania 6 szuflad  (łącznie 12 szuflad) 
Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym  z obrzeżem 1 mm. Dno 
szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm 
Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej 
strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze 
o gr min. 0,30 mm w kolorach: 

 16 szuflad w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 (dla 6 regałów) 

 16 szuflad w kolorze jasny żółty zbliżony do RAL 1018 (dla 6 regałów) 

 16 szuflad w kolorze limonki zbliżony do RAL 6018 (dla 6 regałów) 

Regał o wymiarach  (szer. x gł. x wys.) 79,2 x 41,5 x 124,2 cm. Korpus i cokół regału wykonany z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu  z obrzeżem PCV 2 mm. na 12 wąskich szuflad. Plecy regału 
wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki wykonane z jednej płyty HDF 
o gr.3 mm (z zewnątrz w kolorze klon zbliżonym do RAL 1013,  od wewnątrz w kolorze białym). 
Przegroda regału wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. 
Regał  posiada 1 przegrodę ( cały regał -2 przestrzenie).Każda przestrzeń przystosowana do 
zamontowania 6 szuflad  (łącznie 12 szuflad) 
Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym  z obrzeżem 1 mm. Dno 
szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm 
Front szuflady o wymiarach 370 x 183 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm , front od wewnętrznej 
strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze 
o gr min. 0,30 mm w kolorach: 

 24 szuflad w kolorze białym zbliżonym do RAL 9001 (dla 6 regałów) 

 24 szuflad w kolorze jasny żółty zbliżony do RAL 1018 (dla 6 regałów) 

 24 szuflad w kolorze limonki zbliżony do RAL 6018 (dla 6 regałów) 
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Uchwyt szuflad wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. 

Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe. 

W załączeniu str. 33 i 34 Tabeli-wykaz asortymentu. 

Powyższe informacje stanowią  integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

        

              

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                            Dyrektor  
 
                                                                                                   Monika Świątkowska  

 


