
                                  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione – 3 części. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00012.2020   06.04.2020 r. 
l.dz.: ZP.KW-00108/20 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

PYTANIA: 
1. W części trzeciej należy złożyć ofertę na dostawę, montaż zabudowy kuchennej. Formularz ofertowy 

zawiera tabelę, której część załączam poniżej. Proszę o wyjaśnienie dot. mebli kuchennych dla pokoju 
opiekuna. W załączniku PDF „Czesc_nr_3” są wymienione 3 komplety kuchni dla budynku 3 
segmentowego, oraz 4 komplety kuchni dla budynku 4 segmentowego. Nie ma tam treści 
dotyczących kuchni dla opiekuna.  

Meble kuchenne  –  budynek 3 segmentowy 3 kpl. 

Meble kuchenne  – budynek 4 segmentowy 4 kpl. 

Meble kuchenne –  budynek 3 segmentowy (pokój opiekuna) 3 kpl. 

Meble kuchenne –  budynek 4 segmentowy (pokój opiekuna) 4 kpl. 

2. Proszę również o informację, czy wypełnienie tabeli o wykazie dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) jest 
obligatoryjne, aby wziąć udział w przetargu? 

3. Proszę o wyjaśnienie zapisu z rozdziału IV SIWZ, mianowicie czy każdy z Wykonawców zobowiązany 
jest do przedstawienia potwierdzenia realizacji dostawy łóżek rehabilitacyjnych na kwotę 50.000,00 
zł, czy dot. to wyłącznie Wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą mniej niż 3 lata. 

ODPOWIEDZI: 
Ad. 1. 

Elementy zabudowy kuchennej dla pokoi opiekuna, zostały wskazane w projekcie wykonawczym 
wyposażenia wnętrz w meble i sprzęt AGD, stanowiącym załącznik do SIWZ na rys. AK-01, AK-02, AK-03, 
AK-04, AK-05, AK-06, AK-07.  
Ponadto elementy kuchni opiekuna zostały wymienione w zestawieniu dla części 3, tj. tabela 
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI I AGD DLA BUDYNKU 3 SEGMENTOWEGO – poz.7, 17, 18, 19, 
kolumna opatrzona numerem pomieszczenia 1.3.01, 2.3.01, 3.3.01, oraz tabeli ZESTAWIENIE 
WYPOSAŻENIA KUCHNI I AGD DLA BUDYNKU 4 SEGMENTOWEGO – poz.3, 16, 17, 18, kolumna opatrzona 
numerem pomieszczenia 4.1.03, 5.1.03, 6.1.03, 7.1.03. 
Szczegółowy opis i parametry poszczególnych elementów kuchni opiekuna został przedstawiony w tabeli 
ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SZAFEK KUCHENNYCH DLA BUDYNKU 3 SEGMENTOWEGO, pozycja 7, 
17, 18, 19 oraz w tabeli ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SZAFEK KUCHENNYCH DLA BUDYNKU 4 
SEGMENTOWEGO, pozycja 3, 16, 17, 18. 

Ad. 2. i 3. 
Zgodnie z informacją zawartą pod tabelą z załącznika nr 6 do SIWZ, niniejszy dokument stanowi 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP i składany jest przez Wykonawcę 
(zarówno takiego, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 3 lata, jak również 
przez takiego, który prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 3 lata), którego oferta została najwyżej 
oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
Ponadto nadmieniam, że wykaz wymaganych od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawarty 
został w Rozdziale VI SIWZ. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
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