Cieszyn, 14.10.2021r.
CUW01.272.15.2021
Wyjaśnienia do SWZ
dotyczy postępowania: nr CUW01.272.15.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Doposażenie przedszkoli w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne do
prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. "Wybieram cieszyńskie przedszkole"
Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z
2021r.poz. 1129), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Część 1 pozycja Klocki typu Linden – prosimy o rozszerzenie opisu, podanie
ilości sztuk klocków w zestawie.
Odpowiedź: Zamawiający określa minimalną liczbę klocków w zestawie: 500 sztuk
Pytanie nr 2: Część 1 pozycja dzwonki chromatyczne – prosimy o rozszerzenie opisu
dzwonków chromatycznych np. ilo tonowe.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby to było minim. 27 dzwonków (z półnutami włącznie)
dł. Instrumentu Min. 40 cm, szer min. 30 cm
Pytania nr 3: Część 1 Przedszkole nr 9 pozycja spódniczki do tańca - proszę o
doprecyzowanie ilości sztuk. Czy zgodnie z opisem 40sztuk czy zgodnie z kolumną ilość
czyli 20sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający błędnie wpisał ilość sztuk w kolumnie nr 2. Prawidłowa wartość
to 40 sztuk – co jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 4: „Kręcąca się
spódnica, Doszyta guma w pasie, Model jednowarstwowy, Bez kieszeni, Skład 95% bawełna
i 5% elastan, dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX standard 100,
Kolor żółty:
10 sztuk rozmiar 110/116, 10 sztuk rozmiar 122/128
Kolor czerwony:
10 sztuk rozmiar 110/116, 10 sztuk rozmiar 122/128”
Pytanie nr 4: Część 1 Przedszkole 8 pozycja ławeczka ogrodowa – czy Zmawiający jest w
stanie rozszerzyć opis przedmiotu? Wymiary ławeczki nie należą do standardowych w
związku z tym prosimy o podanie więcej informacji celem dokonania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź: Zamawiający opisał przedmiot zamówienia podając wymiary minimalne
ławeczki jako: „Ławeczka wykonana z litego drewna, Wysokość siedziska od 25-30cm. Min.
wymiary ławeczki: 70x 35 x 55 cm”. Wykonawca winien zaproponować produkt, który
spełnia minimalne wymiary, wymiarów maksymalnych nie określa się. Ławeczka będzie
przeznaczona do ogrodu przedszkolnego.

Pytanie nr 5: część II, przedszkole nr 17, pozycja 1: W nazwie przedmiotu mamy zapis
brzmiący „Przenośny, bezprzewodowy system z mikrofonem do ręki lub nagłownym”, zaś w
opisie „…2 x mikrofon bezprzewodowy (doręczny i nagłówny)…”. Proszę o odpowiedź czy
dopuszczają Państwo, aby wymagany przedmiot posiadał wyłącznie dwa mikrofony do ręki
jak mówi nazwa przedmiotu. Na rynku nie istnieje przedmiot, który jednocześnie spełniałby
wymagania techniczne i posiadał w zestawie mikrofon do ręki oraz na głowę.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 1 zestawu składającego się z 1x mikrofonu
do ręki oraz 1 x mikrofon nagłowny o parametrach podanych w kolumnie nr 4.
Pytanie nr 6: Dotyczy części 1 Przedszkole nr 4 pozycja duży zestaw do gier
zespołowych - Zestaw ten jest dostępny tylko u jednego dostawcy i jest
on wyprzedany. Wnosimy zatem o zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub
usunięcie tej pozycji z OPZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu składającego się z elementów
podanych w opisie:
„Duży zestaw do gier zespołowych składający się z min. 140 części wraz z min. 25
pomysłami zabaw w załączonej instrukcji. Minimalna zawartość typu: 10 opasek na oczy, 12
płytek z warstwą wykładzinową, 10 trójnogów, 8 lin gimnastycznych, 1 sznur, 3 miękkie piłki
o śr. 22 cm, 100 balonów”. Wykonawca winien dostarczyć elementy składowe wymienione w
opisie w podanych minimalnych ilościach, które będą tworzyć zestaw do gier zespołowych.
Pytanie nr 7: Przedszkole nr 18 pozycja pacynki przedstawiające emocje – brak ilości w
kolumnie ilość. Jaką ilość pacynek należy wycenić?
Odpowiedź: Zamawiający przez omyłkę nie uzupełnił kolumny nr 2 i nr 3. Prawidłowe
parametry to: Kolumna nr 2: 1, Kolumna nr 3: komplet. Opis przedmiotu zamówienia
(Kolumna nr 4) pozostaje bez zmian: „Pacynki przedstawiające emocje: minim. 6 szt.:
uśmiechnięta, smutna, przestraszona, zła, neutralna, zdziwiona • wys. Minim. 26 cm
Pytanie nr 8: Dotyczy Przedszkola 16 pozycje Wytwornica dymu i Przezroczysta
wytwornica baniek nie posiadają ilości. Jaką ilość tych pozycji należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź: Zamawiający podaje wymagane ilości:
wytwornica baniek LED wra z płynem do baniek 5l – 1 sztuka
Wytwornica dymu z efektem LED wraz z płynem do gęstego dymu 5l – 1 sztuka
Pytanie nr 9: cz.3 Przedszkole nr 18 poz. farby tempery duże – brak ilości w kolumnie ilość.
Jaka ilość ma być przyjęta do wyceny?
Odpowiedź: Zamawiający podaje wymagane ilości: 6 sztuk

