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Odpowiedź na zapytanie do warunków SIWZ 

oraz dodatkowa zmiana zapisów SIWZ 

 

- ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności- 

- strona internetowa Zamawiającego- 

- tablica informacyjna Zamawiającego- 

 

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę mebli i urządzeń gastronomicznych jako 

wyposażenia lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze z przeznaczeniem na klub 

dziecięcy, oraz lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna 

w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach, prowadzonego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w formie zapytania ofertowego. 

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.10.2019r. do warunków przedmiotowego 

postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Treść zapytania: 

„W związku z ogłoszeniem dotyczącym: dostawy mebli i urządzeń gastronomicznych jako 

wyposażenie lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze z przeznaczeniem 

na klub dziecięcy, oraz lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna 

w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach chciałabym zadać pytanie: 

 Czy jest możliwe wykonanie zabudowy  na parterze, 1 i 2.p  w formie meblościanki  złożonej 

z oddzielnych elementów ( modułów) składanych na miejscu- tj. forma  mobilnej konstrukcji, 

nie przytwierdzanej na stałe do ściany? Moduły posiadałyby atest higieniczny wydany przez 

Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Płyt 

Drewnopochodnych ?”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zabudowy  na parterze, Ip. i IIp.  w formie 

meblościanki  złożonej z oddzielnych elementów (modułów) składanych na miejscu, tj. forma  

mobilnej konstrukcji, nie przytwierdzanej na stałe do ściany. Dopuszcza się, by moduły te 

posiadały atest higieniczny wydany przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo 

- Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych. 

 

Jednocześnie dokonujemy zmiany treści SIWZ na: 

Pkt. 3.1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i urządzeń gastronomicznych jako wyposażenia 

lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze z przeznaczeniem na klub dziecięcy 



(żłobek), oraz lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna (żłobek) 

w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w Gliwicach. 

Pkt. 3.4-3.7 (z konsekwencją dalszej numeracji). 

Usuwamy w całości, w miejsce wprowadzając zapis jako pkt.3.4: 

„Zgodnie z wymogiem projektu adaptacji pomieszczeń meble muszą spełniać co najmniej 

warunki: stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i podłogowe 

muszą być co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymiące; meble dla dzieci muszą być 

dostosowane do wymagań ergonomii; wyposażenie winno posiadać stosowne atesty lub 

certyfikaty. 

 

Były Pkt.3.8, obecnie 3.5 

Stosowane certyfikaty winny zostać dostarczone w terminie realizacji umowy. Będą stanowiły 

załącznik do protokołu odbioru, tym samym warunek zapłaty. 

 

Były Pkt.3.9, obecnie 3.6 

Podane wymiary mebli wynikają ze sporządzenia koncepcji oraz projektu zagospodarowania 

pomieszczeń. Zamawiający dopuści drobne korekty (nie wpływające na cenę oferty) 

w koncepcji przedmiotu zamówienia, jeśli ich montaż, umiejscowienie  bądź specyfika będzie 

uzależniona od czynników zewnętrznych (np. konieczność zachowania zgodności z warunkami 

technicznymi lokalu lub spełnieniem wymagań projektu) na które strony umowy nie miały 

wpływu na etapie planowania. Wymiary urządzeń są dostosowane do planowanej zabudowy. 

 

Ponadto dokonujemy modyfikacji §3 projektu umowy na: „Miejscem dostawy przedmiotu 

umowy będzie .………………………………………... ”. 

 

 

 

         Podpisano: 

         Prezes Zarządu 

         Sebastian Madej 

 

 

 

 

 

KOPIA: 

a/a 


