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Kawęczyn, dnia 28.08.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu

„Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), przedstawia
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1
Zapytanie dotyczy Części 1 - wyposażenie różne, pozycja 12 wózek
6 osobowy. Czy Zamawiający dopuści wózek 6 osobowy z Certyfikatem

Bezpieczeństwa o następujących parametrach :

Wózek przeznaczony jest dla 6 dzieci.
Każde dziecko ma wygodne siedzisko z pasami bezpieczeństwa oraz daszek
przeciwsłoneczny.
Boczne ścianki chronią przed chłodem i wiatrem. Wózek jest bardzo zgrabny
prowadzi się go zaskakująco łatwo.
Przednie kółka są obrotowe (z opcją blokady), a tylne posiadają
hamulec w rączce wózka.
W zestawie folia przeciwdeszczowa oraz pokrowiec do przechowywania .
* zgodny z normą EN-1888
* pasy bezpieczeństwa
* atestowana ognioodporna tkanina najwyższej jakości
* gumowe koła
* przednie koła obrotowe
* hamulce
* zdejmowalna poręcz
* dwa duże kosze zakupowe
* regulowane daszki (ochrona przed słońcem)
Specyfikacja:
* Wymiary (rozłożony): 170 x 85 x 110 cm
* Wymiary (złożony): 60 x 85 x 140 cm
* Waga: 38,5 kg
Odp. Ad. 1
Zamawiajacy dopuszcza „wózek 6 osobowy” o zaproponowanych
parametrach.

Pyt. 2
Chciałbym przystąpić do ogłoszonego przez Państwa przetargu. Mam pytanie
odnośnie konstrukcji poszczególnych części przetargu. Mianowicie rozdzielacie
Państwo w części I i części VI urządzenia higieny, które oczywiście jesteśmy w stanie
Państwu dostarczyć, natomiast zawieracie w nich również, przedmioty które nijak
można sklasyfikować jako podobne do urządzeń higieny: np. cz. I – 6-osobowy
wózek występuje razem z dozownikiem mydła w płynie. Jak wspomniałem urządzenia
higieny posiadamy w ofercie, również wszelkiego rodzaju wyposażenie toalet.
Organizacja wózka nie jest niemożliwa, natomiast utrudnia nam skompletowanie
zamówienia. Czy w taki wypadku jesteśmy wykluczeni z przetargu nie posiadając
jednego i/lub więcej wyszczególnionych produktów z danej części przetargu?
Odp. Ad. 2
Tak, aby temu zapobiec należy skorzystać z
podwykonawstwa/konsorcjum. Zamawiający nie postawił żadnych
warunków udziału w postępowaniu, aby zmaksymalizować dostęp do
zamówienia szerokiemu gronu Wykonawców, także nie ma tutaj mowy o
braku możliwości złożenia oferty w wybranej części. Niedysponowanie
przez Wykonawcę określonym asortymentem, w którejś z sześciu części
umożliwia mu skorzystanie z podwykonawców, co należy uwzględnić w
składanej ofercie. W związku z powyższym nie może być mowy o braku
dostępu do zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający nie może dzielić
przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby dopasować się do katalogu
produktów dostępnych u danego Wykonawcy. W przeciwnym wypadku
prowadziłoby to do sytuacji, w której Zamawiający podzieliłby przedmiot
zamówienia na kilkanaście części, co nie byłoby uzasadnione w żaden
sposób organizacyjnie ani logistycznie. Zastosowany przez Zamawiającego
podział zamówienia jest dedykowany MŚP, więc dostęp do zamówienia ma
każdy zainteresowany Wykonawca. Zamówienie jest realizowane ze
środków zewnętrznych a taki podział wynika z rygoru rozliczeń projektów.

Pyt. 3

Zapytanie dotyczy Części 3 – meble wraz z montażem, pozycja 22 i pozycja
27 „stół prostokątny”

Proszę o doprecyzowanie specyfikacji niżej wymienionej pozycji tj. jaka wysokość
stolika, z czego ma być wykonany stelaż, czy ma być to stolik dziecięcy czy dla
dorosłych. Poz. 22. Stół prostokątny Stolik wym. ok. 150x75cm, posiada europejski
certyfikat EN - 1729 oraz Certyfikat TUV Rheinland. 3
Odp. Ad. 3
Stół prostokątny na drewnianym stelażu dostosowany do dzieci z grupy
wiekowej 1-3 lata.
/-/ Jan Nowak
Wójt Gminy Kawęczyn

