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Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia dla 4 Szkół Podstawowych z 

terenu Gminy Przyłęk w ramach Projektu Systemowego, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie 

modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Zapytanie I 

Pytanie 1: Proszę o podanie dokładnych wymiarów rolet niezbędnych do wyposażenia 

pomieszczeń oraz wyszczególnienie co wchodzi w zestaw rolet, proszę o podanie ilości okien, 

czy roleta ma być w kasecie lub wolno wisząca oraz proszę określić rodzaj materiału. 

Pytanie 2: Proszę o podanie wymiarów osłon do zabudowania grzejników, co wchodzi w 

zestaw oraz ilość grzejników. 

Zapytanie II 

Pytanie: W związku z tym, iż wycenie podlegają produkty wykonane na wymiar, proszę o 

podanie następujących danych: 

-poz.70 formularz ofertowy, tj. Rolety okienne – proszę o podanie wymiarów szyby, 

-poz.72 formularz ofertowy, tj. Zabezpieczenie grzejników – proszę o podanie wysokości, 

szerokości, oraz długości grzejników 

Zapytanie III 

Proszę o uściślenie i podanie wymiarów rolet i obudowy grzejników, ponieważ nie można 

dokonać wyceny ww. W związku z powyższym proszę o przesunięcie terminu składania ofert. 

Zapytanie IV 

Pozycja 42- Łóżeczko z kompletem wyposażenia. Czy zamawiający zamawia 16 szt., czy 16 

kompletów po 6 szt., czyli łącznie 96 szt.) 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W poz. 70 załącznika nr 6 do SIWZ, opisującego przedmiot zamówienia wskazane jest 5 

zestawów rolet okiennych niezbędnych do wyposażenia pomieszczeń obejmujących oddział 



przedszkolny. Doprecyzowując opis przedmiot zamówienia przedstawiamy szczegółowy opis 

każdego z zestawów: 

I zestaw: 6 rolet dla szyb o wymiarze 109 x 96 cm. ( wys.x szer.), 6 rolet dla szyb o wymiarze 

46 x 96 cm, 4 rolety dla szyb o wymiarze 111 x 71 cm. 

II zestaw: 6 rolet dla szyb o wymiarze 110 x 51,5 cm. 

III zestaw: 14 rolet dla szyb o wymiarze 119,5 x 50 cm 

IV zestaw: 3 rolety dla szyb o wymiarze 121,5 x 58,5 cm, 1 roleta dla szyb o wymiarze 120,5 x 

66 cm, 1 roleta dla szyb o wymiarze 120,5 x 40 cm, 2 rolety dla szyb o wymiarze 120,5 x 65,5 

cm, 2 rolety dla szyb o wymiarze 120,5 x 40 cm, 1 roleta dla szyb o wymiarze 119 x 63 cm. 

V zestaw: 3 rolety dla szyb o wymiarze 140 x 52,5 cm, 3 rolety dla szyb o wymiarze 140 x 79 

cm, 1 roleta dla szyb o wymiarze 140 x 102 cm, 1 roleta dla szyb o wymiarze 140 x 34 cm 

Rolety zwijane , wolnowiszące, wykonane z materiałów sztucznych (włókien poliestrowych) 

W poz. 72 załącznika nr 6 do SIWZ, opisującego przedmiot zamówienia wskazane jest 5 

zestawów zabezpieczenia grzejników. 

I zestaw. Zabudowa grzejników żeliwnych: 

- 2 grzejniki ( 16 żeberek każdy, długość 1 grzejnika ok.130 cm.), wysokość zabudowy (liczona 

od podłogi do parapetu) – 88 cm; 

- 2 grzejniki( 12 żeberek każdy, długość 1 grzejnika ok. 100 cm.), wysokość zabudowy (liczona 

od podłogi do parapetu) – 107 cm; 

II zestaw: Zabudowa grzejników żeliwnych: 

- 3 grzejniki ( 18 żeberek każdy, długość 1 grzejnika ok. 140 cm.), wysokość zabudowy 

(liczona od podłogi do parapetu) – 107 cm; 

III zestaw: Zabudowa grzejników żeliwnych i aluminiowych. 

- 4 grzejniki żeliwne ( 15 żeberek każdy, długość 1 grzejnika ok.120 cm.), wysokość zabudowy 

(liczona od podłogi do parapetu) – 115 cm 

- 2 grzejniki aluminiowe ( 10 żeberek każdy, długość 1 grzejnika ok. 85 cm), wysokość 

zabudowy (liczona od podłogi do parapetu) – 112 cm 

- 1 grzejnik aluminiowy ( 14 żeberek, długość ok. 115 cm), wysokość zabudowy (liczona od 

podłogi do parapetu) – 112 cm 

- 1 grzejnik żeliwny ( 14 żeberek, długość ok. 115 cm), wysokość zabudowy (liczona od 

podłogi do parapetu) – 112 cm 



IV zestaw: Zabudowa grzejników żeliwnych. 

- 1 grzejnik ( 6 żeberek, długość ok.50 cm), wysokość zabudowy (liczona od podłogi do 

parapetu) – 82 cm 

- 2 grzejniki ( 15 żeberek każdy, długość 1 grzejnika ok. 120 cm), wysokość zabudowy (liczona 

od podłogi do parapetu) – 82 cm 

- 1 grzejnik ( 6 żeberek, długość ok.50 cm), wysokość zabudowy (liczona od podłogi do 

parapetu) – 81 cm 

- 1 grzejnik ( 5 żeberek, długość ok. 40 cm), wysokość zabudowy (liczona od podłogi do 

parapetu) – 82 cm 

- 1 grzejnik ( 3 żeberka, długość ok. 25 cm), wysokość zabudowy (liczona od podłogi do 

parapetu) – 82 cm 

- 1 grzejnik ( 6 żeberek, długość ok.50 cm), wysokość zabudowy (liczona od podłogi do 

parapetu) – 82 cm 

V zestaw: Zabudowa grzejników żeliwnych 

-3 grzejniki ( 17 żeberek każdy, długość 1 grzejnika ok.135 cm), wysokość zabudowy (liczona 

od podłogi do parapetu) – 134,5 cm 

- 1 grzejnik (4 żeberka, długość ok. 35 cm), wysokość zabudowy (liczona od podłogi do 

parapetu) – 130 cm 

Pozycja 42 załącznika nr 6 do SIWZ opisującego przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 96 

łóżeczek 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 12.01.2014 r. 

Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.przylek.pl 
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