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1
W związku z ponownym ogłoszeniem postępowania pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku”, uprzejmie 
proszę o podanie bezpośredniego linku pod którym można znaleźć dokumentacje do ogłoszonego postępowania. 
W ogłoszeniu widnieje strona, która odwołuje do dokumentów, odpowiedzi oraz zmian dotyczących poprzedniego postępowania, które zostało unieważnione.

Zamawiający informuje, iż w chwili kiedy Wykonawca zadawał pytanie ogłoszenie o zamówieniu 
i dokumenty postępowania były w trakcie publikacji na stronie BIP. Obecnie (od godz. 11 dnia 
23.08.2021 r.) dokumenty aktualnie prowadzonego postępowania znajdują się na stronie 
http://zspgarbatka.bipkozienicepowiat.pl/index.php?id=99

3 Dotyczy: Meble. Prosimy o sprawdzenie opisu materiałów również mebli nie wymienionych w powyższym punkcie, ich weryfikację i uszczegółowienie oraz poparcie odpowiednimi 
rysunkami.

Zamawiający wskazuje, że opis  asortymentu i zastosowanych materiałów  przedstawiony w 
dokumentacji jest wystarczający do sporządzienia  wyceny.

4 Dotyczy: Meble. W przypadku oczekiwania konkretnych (a nie będących standardem) rozwiązań (np. wykonania trawersów i ich łączeń w konstrukcji biurka) prosimy o przesłanie 
rysunków z detalami owych rozwiązań w celu uniknięcia pomyłek mogących wynikać z możliwości wielorakiej interpretacji samego opisu danego rozwiązania.

Zamawiający wskazuje, że opis  asortymentu i zastosowanych materiałów  przedstawiony w 
dokumentacji jest wystarczający do sporządzienia  wyceny.

5 Dotyczy: Meble. Czy w przypadku mebli z przeszkleniami np. Rk1 -regały zamknięte przeszklone gł. 40cm wymagane jest stosowanie szkła hartowanego, bądź laminowanego? Jeśli 
tak to czy są jakieś wymagania związane np. z grubością lub koniecznością stosowania szkła typu Opti White? Zamawiający wskazuje, że szkło hartowane nie jest wymagane.

6 Dotyczy: Meble. KONTENER TRZYSZUFLADOWY. Prosimy o uściślenie, czy zamek ma blokować wyłącznie górną szufladę, czy również dwie poniższe? Zamawiajacy wskazuje, że zamek ma blokować 3 szuflady.
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Dotyczy: Meble. Sz3n NISKA SZAFKA. Prosimy o uściślenie, czy zamek ma blokować wyłącznie prawe drzwi, a pomiędzy nimi ma być przegroda stała, czy nie wykonujemy przegrody 
stałej, a zamykane mają być dwoje drzwi? To samo dotyczy również mebli naprzykład typu:

 a.Rb1- regały na dokumenty zamykane
 b.Rb4- regał                           
 c.Sjm5 – Sza a wisząca,
 d.Sm1- regał zamykany przeszklony,
 e.Sw2- sz a wisząca zamykana                       
 f.Sz2- szafa ubraniowa                       
 g.Sz3- szafa 120x60 zamykana
 h.Sz3- regały  zamykane 60                

 i.Sz3n- niska sza a drzwiczki pełne Zamawiający wymaga zamykania obu drzwi. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.
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Dotyczy: Meble. Proszę o informację w ile półek (nie licząc wieńca dolnego) ma ją być wyposażone meble owe półki zawierające na przykład:

 a.Sz3- regały  zamykane 60                
 b.Sz3n- niska sza a drzwiczki pełne Zamawiający wsazuje, że pomiędzy półkami ma być min 33 cm co generuje ilość półek.

Dotyczy: Meble. Prosimy weryfikację ilości w tabeli przetargowej oraz zwłaszcza o wypełnienie pozycji, w której nie ma wpisanych żadnych wartości, na przykład przy pozycjach:
Zamawiający wskazuje ilości:

 a.Szd1- szafa ubraniowa  a.Szd1- szafa ubraniowa- ilość 1 pom. SZ.0.46 
 b.Rb1- regały otwarte  b.Rb1- regały otwarte-  ilość 3 pom. SZ.1.4
 c.Sz3- Regały do połowy wysokości pełne powyżej przeszklone  c.Sz3- Regały do połowy wysokości pełne powyżej przeszklone - ilości podane poprawnie
 d.Sz5- szafa na dokumenty (drzwi szklane /pełne)  d.Sz5- szafa na dokumenty (drzwi szklane /pełne) - ilość 1 pom. SZ.0.46
 e.M- komoda  e.M- komoda - ilość 1 pom. SZ.0.46
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Dotyczy: Meble. Prosimy o wskazanie zamiennika do płyty melaminowanej o dekorze Krono Dąb Afrykański, gdyż zgodnie z informacją od producenta ten dekor wyszedł już z 
produkcji.

Zamiennik np. Kolor jak Dąb afrykański firmy Mebelux. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, iż podane 
wskazania producentów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd 
i wymagania techniczne, dla których Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza materiały, 
urządzenia i technologie równoważne (zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 3 SWZ).

11 Dotyczy: Meble. Prosimy o przygotowanie jednej, spójnej  i wiążącej tabeli przetargowej, zawierającej poprawnie wpisane symbole i ilości oczekiwanych mebli oraz przypisane do 
nich jednoznaczne opisy materiałów, wykonania oraz adekwatne rysunki.

Zamawiający wskazuje, że opis  asortymentu i zastosowanych materiałów  przedstawiony w 
dokumentacji jest wystarczający do sporządzienia  wyceny.
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Mając na uwadze dobro w/w postępowania oraz możliwość dopuszczenia do oferowania szerszego grona wykonawców proszę o modyfikację zapisów SWZ dotyczących warunków 
udziału w postępowaniu tak, aby po modyfikacji zapis brzmiał następująco:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie co najmniej:
a) 3 (trzy) roboty budowlane polegające na budowie budynku (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy Prawo budowalne) wraz z zagospodarowaniem terenu, dla którego uzyskano 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, o wartości min. 40.000.000,00zł brutto każda, dodatkowo:
- wymaga się aby wszystkie wyżej wymienione roboty budowlane obejmowały swoim zakresem co najmniej branże: architektoniczną, konstrukcyjną oraz instalacyjną w zakresie 
instalacji i urządzeń teletechnicznych oraz instalacyjną w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
instalacyjną w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
-wymaga się, aby co najmniej dwa budynki wykonane w ramach wyżej wymienionych robót budowlanych posiadały powierzchnię całkowitą co najmniej 11 000m2 oraz kubaturę co 
najmniej 50 000m3
b) Jedną robotę budowlaną w ramach której Wykonawca wybudował halę sportową o powierzchni co najmniej 600m2 z pomieszczeniami pomocniczymi.
c) Jedną robotę budowalną, która obejmowała swoim zakresem budowę budynku o charakterze edukacyjnym wg. Klasyfikacji PKOB Grupa 126 Klasa 1263 – Budynki szkół i instytucji 
badawczych za wyjątkiem stacji meteorologicznych i hydrologicznych i budynków obserwatoriów.
d) Jedno zamówienie polegające na budowie lub rozbudowie instalacji OZE;
e) 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie warsztatów lub budynku przemysłowego sklasyfikowanego w 1251 klasie PKOB, dla którego uzyskano prawomocne 
pozwolenie na użytkowanie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści warunku udziału w postępowaniu 

Garbatka Letnisko, 07.09.2021 r.

Dot. postępowania pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

W związku  pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, na postawie art. 135 ust. 6 ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający wskazuje, iż w zastawieniu znajduje się ogólna informacja o biurku dla nauczyciela i jakie 
dodatkowe elementy powinno zawierać. W cz. rysunkowej poszczególne elemety przypożądkowane do 

biurka są wykazane oddzielnie. Dokumentacje należy rozpratrywać całościowo. Zamawiający w dniu 
dzisiejszym zamieści na stronie internetowej tabelę z częścią rysunkową dotyczącą wskazanych mebli 

jako Załącznik nr do odpowiedzi z dnia 06.09.2021 r.
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Dotyczy: Meble. Z związku z rozbieżnościami między parametrami mebli w zestawieniu, a parametrami podanymi w opisach, zwracamy się do Zamawiającego z prośba o 
doprecyzowanie, które dane są właściwe i należy je uznać za wiążące oraz o dosłanie odpowiednich rysunków. Poniżej przykład rozbieżności na podstawie Bn1 Biurko Nauczyciela. 
Opis z tabeli: „Bn1- biurko nauczyciela z kontenerem i półką na komputer pod blatem, korytko na okablowanie , od frontu osłona”. Opis z zestawienia zawiera inne wytyczne oraz 
nieadekwatny rysunek.
W związku z powyższym prosimy o wskazanie jednoznacznego opisu wykonania, wymiarów, zastosowanych materiałów oraz o przesłanie adekwatnych do powyższego rysunków 
dotyczących poniższych mebli:

 a.Bn1- biurko nauczyciela z kontenerem i półką na komputer pod blatem, korytko na okablowanie , od frontu osłona,
 b.Sz1.3 -Sza a stojąca z umywalką nablatową wnekowa,
 c.Sz1.1 -Sza a wisząca drzwiczki pełne – wnekowa,
 d.Bn1- biurko nauczyciela z kontenerem i półką na komputer pod blatem, korytko na  kablowanie , od frontu osłona,
 e.M15- stół dostawa do biurka (konstrukcja, materiał jak biurko nauczyciela),
 f.B4- biurko komputerowe z półką na komputer pod blatem,
 g.Sz4- gabloty wiszące
 h.sza a pionowa ze sprzętem porządkowym, wózek itp.

 i.Zd2- biurko ,,L" , kontener, półką na komputer pod blatem, korytko na okablowanie , od frontu osłona
 j.Sjm4- zabudowa szafowa : dwie szafy, dwa pawlacze, w korytarzu z w wnęka na lustro i mała lodówkę
 k.Sjm4- zabudowa szafowa : dwie szafy, dwa pawlacze, w korytarzu z w wnęka na lustro i mała lodówkę
 l.Aneks kuchenny: wg. technologii kuchni,

 m.sza a pionowa ze sprzętem porządkowym, wózek, itp.
 n.Stołówka: wg technologi kuchni
 o.Rb1- regały na ksiązki. Konstrukcja ażurowa z profili stalowych, półki, płyta drewnopodobna z obrzeżem akcentującym
 p.B2- biurko  (półka wisząca na komputer )
 q.Rb8- regały na ksiązki .Konstrukcja ażurowa z profili stalowych, półki, płyta drewnopodobna z obrzeżem akcentującym

 r.Zd3- zestaw biurko L, kontener pod biurkiem, dostawka.
 s.M17- stół okręgły D120 dostawka do biurka
 t.Rb3- regał na książki dł. 160
 u.Sz1- szafa 60x60
 v.M5- lada recepcyjne. Od frontu osłona na nogi
 w.M6- Lada recepcyjne. Od frontu osłona na nogi
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