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Gmina Mińsk Mazowiecki                                             Mińsk Mazowiecki, dnia 09.09.2022 r. 
ul. J. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
RI.271.1.19.2022 

WYJAŚNIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym budynku  
Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie  

(meble szkolne) 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, 
jakie wpłynęło do Zamawiającego oraz treść udzielonej odpowiedzi. 
 
Pytanie 1: 
Wnosimy o zmianę projektowych postanowień umowy w § 8 pkt.5 w zakresie łącznej maksymalnej 
wysokości kar umownych z 30% na 20%.  
Kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do: • wartości zamówienia • spowodowanych 
ewentualnych strat u Zamawiającego • innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, 
w tym zamówień publicznych. 
Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane 
przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.  
 
Pytanie 2: 
Prosimy również o rozszerzenie opisu pozycji 15 Stolik świetlicowy.  
Z jakiego materiału ma być wykonany blat? Czy materiał z którego ma być wykonany powinien 
posiadać właściwości zgodnie z miejscem przeznaczenia stołu np. tłumić hałas?  
Jeśli nie musi posiadać wspomnianych właściwości, to czy Zamawiający dopuści stół o wym. 180 x 80, 
blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem ABS 2 mm w pięciu 
odcieniach: klon, buk, brzoza, biały oraz szary. 
Narożniki stołów są proste, metalowa rama stelaża pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o 
przekroju 40x20mm. Nogi okrągłe o średnicy 40mm. Nogi stołów posiadają plastikowe zatyczki 
chroniące podłogę przed zarysowaniem.  
Nogi nie są regulowane, możliwość zakupu w rozmiarze 1,2,3,4,5 lub 6 w odpowiedniej ilości danego 
rozmiaru. 
Udzielenie odpowiedzi w tym zakresie pozwoliłoby na dokonanie rzetelnej wyceny z uwagi na duże 
rozbieżności w cenach stołów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozycję nr 15 Stolik świetlicowy w Opisie przedmiotu zamówienia rozszerza o opis: 
„Blaty z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże ABS o grubości 2 mm”.  
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający w miejsce towarów wykonanych z płyty meblowej w kolorze klon produkty w 
kolorze brzoza. Oba odcienie są niemal tożsame, a dostarczenie wszystkich mebli w jednym, 
zmienionym kolorze pozwoli na zachowanie estetyki w pomieszczeniach.” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, złożonej z towarów wykonanych z płyty meblowej w kolorze 
brzoza zamiast wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia jako wymaganych w kolorze klon, pod 
warunkiem zmiany koloru dla wszystkich elementów wymaganych przez Zamawiającego pierwotnie 
w kolorze klon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  

Małgorzata Kuczewska 

referent ds. zamówień publicznych  

oraz pozyskiwania środków z różnych funduszy 

tel. 25 – 75 62 508 

zamowienia@minskmazowiecki.pl 
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