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Puck, dnia 24 01 2022 r. 

Zamawiający  

Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13 

 

Znak sprawy: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

 

 

WYKONAWCY 

 uczestniczący w postępowaniu.  

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z 

możliwością  negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) – dalej ustawy Pzp, na dostawy pn.: 

 III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: 

- Część 1 – dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach 

Programu Laboratoria Przyszłości. 

- Część 2 – dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SWZ). 

 

 

 

1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie  art. 135 ust. 2  w związku  z  art. 135 ust. 1 ustawy Pzp   Zamawiający 

przekazuje treść zapytań dotyczących SWZ złożonych przez Wykonawców wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

WNIOSEK 1 

 

Pytanie/wniosek  1 

 

Czy w części 2 zamówienia jest możliwe zaproponowanie innej szafki dolnej i górnej? 

(poz. 53,54) Problem w tym, że podane rozmiary i kolory korpusów nie występują w 

moje bambino. Nie ma koloru buk, jest tylko tonacja klonu oraz nie ma takiej szafki 

wiszącej(jest 82x40x82cm). 

Czy wobec tego możemy zaproponować meble innych producentów o szerokości 

korpusów 80 cm, grubości ścianek 15 mm i w zbliżonych kolorach? 

dodatkowo czy na pojedynczej szafce stojącej zlew ma być na nią nałożony czy 

wbudowany w blat meblowy? 

 

Odpowiedź 1  

Zamawiający dopuszcza  zmiany proponowane przez Wykonawcę  zamówienia 

pod warunkiem, że pozostałe meble kuchenne dostosuje kolorystycznie, tu 

tonacja klonu, do proponowanej szafki wiszącej (82x40x82cm).  W zakresie 



2 

 

wątpliwości Wykonawcy: „ czy na pojedynczej szafce stojącej zlew ma być na nią 

nałożony czy wbudowany w blat meblowy?” Zamawiający pozostawia wybór 

Wykonawcy.  

 

 

2. WYJAŚNIENIA  NIE  POWODUJĄ  ZMIANY OGŁOSZENIA I TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

 

1) Termin składania ofert, termin otwarcia  ofert i okres związania  ofertą  nie ulegają 

zmianie  

2) Miejsce składania i otwarcia ofert, forma elektroniczna poprzez Platformę 

zakupową oraz zalecenie Zamawiającego o wpłacie wadium w formie pieniężnej 

na co najmniej jeden dzień roboczy przed wskazanym terminem składania ofert,  

nie ulegają zmianie.  
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