Kętrzyn dnia 03.12.2020r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.36.2020
znak: SO.271.36.2020
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.36.2020 w trybie przetargu nieograniczonego
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach
projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
W związku z zapytaniem Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa
pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1
w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”,
znak postępowania SO.271.36.2020, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie szczegółowego opisu zamówienia
•

Część I, poz. 124

•

Część III, poz. 24

•

Część IV, poz. 30

Bardzo proszę o informację, czy Zamawiającemu chodzi o rolety kasetowe montowane na skrzydła
okienne do listew przyszybowych.
Jeśli tak, bardzo proszę o podanie szerokości listew, a także, jeśli to możliwe, udostępnienia zdjęcia
listew. Jest do niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia wyceny zamawianego asortymentu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający doprecyzowuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie:
1.

Część I poz. 124 - zamawiane rolety mają być natynkowe, ze względu na ich montaż nad

ramą okna w przestrzeni ściennej. Montowane będą wewnątrz wnęki. Jedna duża roleta będzie
zasłaniała dwa okna i zasłaniać będzie całą wnękę okienną.
Zdjęcie poglądowe okna w sali klasowej:
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2.

Część III poz. 24 – szczotka do probówek wykonana z naturalnej szczeciny o dł. 20 cm

(+/- 3 cm) i średnicy 2 cm zgodnie ze zdjęciem poglądowym.
3.

Część IV, poz. 30 - zamawiane rolety mają być natynkowe, ze względu na ich montaż nad

ramą okna w przestrzeni ściennej. Montowane będą wewnątrz wnęki. Jedna duża roleta będzie
zasłaniała dwa okna i zasłaniać będzie całą wnękę okienną.

Pytanie nr 2
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym
postepowaniu do dnia 08.12.2020r.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postepowaniu
do dnia 08.12.2020r.

Pytanie nr 3
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie szczegółowego opisu zamówienia
Część II, poz. 10 – artykuły piśmiennicze-ogólnie – bardzo proszę o sprecyzowanie, czy pozycja ta jest
przedmiotem zamówienia oraz jaki jest skład ilościowo-jakościowy dla tej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że pozycja artykuły piśmiennicze-ogólnie jest przedmiotem zamówienia
i w skład jej wchodzą:
- cienkopisy 25 kolorów x 5 szt.
- kredki ołówkowe 12 kolorów x 5 szt.
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- flamastry 12 kolorów x 5 szt.
- długopisy żelowe czerwone x 5 szt.
- długopisy żelowe zielone x 5 szt.
- długopisy żelowe czarne x 5 szt.
- długopisy żelowe niebieskie x 5 szt.

Wykonawcy

zobowiązani

są

uwzględnić

ww.

wyjaśnienia

Zamawiającego

podczas

sporządzania ofert.

W związku z udzieleniem powyższych wyjaśnień, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
do 08.12.2020r. do godz. 14.00. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 08.12.2020r. na godz.
14.15. Na stronie internetowej Zamawiającego została opublikowana modyfikacja SIWZ wskazująca
nowy termin składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządziły: J.B., B.S.
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