
 
 

 

Jastków, dnia 04-07-2019 

UG.271.39.2019.CT.4 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyposażenia do placówek wsparcia 

dziennego na terenie gminy Jastków w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży na terenie gminy Jastków” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 
 

Pytanie 1 

Część 2 pozycja 7 

Poduszka rehabilitacyjna do wypoczynku/gruszka 

Czy zamawiający dopuszcza produkt nie będący wyrobem medycznym i opodatkowany 23% 

VAT ? Poduszka sensoryczna grucha zgodna z opisem nie jest wyrobem medycznym. Proszę 

o dopuszczenie poduszki z 23% VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza produktów niebędących wyrobem medycznym, określona stawka 

VAT pozostaje bez zmian. 

Pytanie 2 

Część 2 pozycja 37 

Piłeczki do pong ponga 

Czy zamawiający wymaga 200 opakowań po 100 sztuk piłeczek do ping ponga? Czy 200 szt 

pakowanych po 100 szt czyli 2 opakowania piłeczek? Jednostka miary ilości ogółem jest 

wyrażona w sztukach co nie jest jednoznaczne z opakowaniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił jednostkę miary jako ilość zamawianych sztuk piłeczek tj. po 100 szt. 

na każdą placówkę wsparcia dziennego, dookreślono także, że w opakowaniu znajduje się 

100 piłeczek. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 200 szt. piłeczek tj. 2 opakowania. 

Pytanie 3 

Część 2 pozycja 41 

Zestaw pędzli 

Czy zamawiający wymaga 10 kompletów po minimum 10 szt pędzli? Zapis jednostki miary 

jest wyrażony w sztukach nie w kompletach. Proszę o zmianę jednostki miary. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia 10 kompletów pędzli, każdy 

komplet/zestaw/opakowanie zawiera min. 10 pędzli. 

Pytanie 4 

Cześć 2 pozycja 42 

Druciki kreatywne 

Czy zamawiający wymaga 40 kompletów po 10 szt. drucików, czy 40 sztuk drucików po 10 



 
 

 

szt komplet i w tym wypadku 4 komplety. Proszę o sprostowanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia 40 kompletów drucików kreatywnych, 

każdy komplet/zestaw/opakowanie zawiera min. 10 kolorowych drucików. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ (w tym załącznik nr 4 – zmiany zaznaczono na czerwono) w 

zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu  XI. SIWZ termin składania i 

otwarcia ofert  na dzień 12-07-2019r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę 

należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


