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Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

Znak sprawy: ZŻM/39/2019 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa mebli w 

ramach projektu „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie 

warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020” 

 

Zestaw wyjaśnień i modyfikacji nr 1: 

 

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1  

Załącznik 3a poz. 7, Załącznik 3b poz. 8,Załącznik 3c poz. 8   - proszę o informację czy w 

skład jednego zestawu ma wchodzić po 1 szt opisanych regałów/szafek? Ilu drzwiczek/skrzyń 

dużych i małych wymaga Zamawiający w jednym zestawie? 

Odpowiedź:   

Zamawiający doprecyzuje opis w załącznikach: 3a poz. 7, 3b poz. 8 i 3c poz. 8 wskazując 

na właściwe ilości regałów/szafek, drzwiczek/skrzyń dużych i małych. 

Pytanie nr 2  

Załącznik 3c poz 2 krzesła - w opisie jest łącznie 40 krzeseł a w ilości 16 sztuk. Proszę o 

wyjaśnienie ile krzeseł i w jaki rozmiarze wymaga Zamawiający 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzuje opis w załączniku 3c wskazując w poz. 2: 8 krzeseł w rozmiarze 

"0" i 8 krzeseł w rozmiarze "1" 

 

2. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843) 

dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i poprawione 

załączniki nr 3a,3b i 3c stanowią załącznik do niniejszej modyfikacji. 
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 3. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.11.2019 

r. Ilekroć w SIWZ występowała data 15.11.2019 r. zastępuje się ją datą 20.11.2019 r. 

4. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ 

pozostają niezmienione. 

 


