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ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE
Wniesione przez Wykonawcę: MOJE BAMBINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46

zwanym dalej “Odwołującym”,

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
dostawa mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy
Wiczlińskiej 50A
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2018 r., poz. 1986), dalej jako „PZP”, zamawiający wnosi odpowiedź na odwołanie.
Odwołujący w dniu 27.05.2019r. o godzinie 11:48 poinformował Zamawiającego o wniesieniu
odwołania zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. Naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP w związku z art. 7 ust. 1 ustawy PZP , poprzez
sformułowanie treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ)
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niedokładny, niejednoznaczny
i niewyczerpujący oraz utrudniający uczciwą konkurencję, w zakresie całego przedmiotu
zamówienia w szczególności w rozdziale 3 pkt. 3.7 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do
SIWZ.

2. Naruszenie art. 30ust 1 i 3 ustawy PZP poprzez sformułowanie treści SIWZ w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przepisów technicznych niezgodnie z
kolejnością preferencji, skoro Zamawiający wskazuje:” spełnia wymagania poziomu
3”levelTM3-Platin” BIFMA 33-2012 (zrównoważony rozwój)” na normę niemiecką i
wytyczne przez niemieckie jednostki certyfikujące. https://www.interstuhl.com/I/uken/bifma-lecel-3.phporaz zapis :”ma być certyfikowane pod kątem niskiej emisji
chemikaliów zgodnie z UL 2818-2013 dla materiałów budowlanych, wykończeniowych i
mebli lub równoważnym” https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_2018_1,
nie odnosi się do Polskiej normy.
Oraz żądając
1. Doprowadzenie postanowień SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia do stanu
zgodnego z przepisami ustawy pzp:
a) ustalenie zakresu kolorystyki w skali RAL, bądź dopuszczenie kolorystyki zapewniającej
zamawiającemu preferowane odcienie zieleni, błękitu i szarości, lecz opierającej się na
innym systemie identyfikacji kolorów,
b) zmianę wymagań dotyczących:


grubości płyty wiórowej;



wymiarów minimalnych i maksymalnych;



nóg na płaskich, zwężających się stalowych płozach w biurkach;



tyłu regału bibliotecznego;



grubość ścian bocznych i frontu;



chromowanej rurowej konstrukcji stalowej w fotelu obrotowym półokrągłym i
okrągłym oraz chromowanych okrągłych wsporników stalowych w sofie oraz
kanapach tapicerowanych;



pokrywy ze stali nierdzewnej.

2. Usunięcie zapisów z załącznika nr 3 do SIWZ:
a) Spełnia wymagania poziomu 3”level TM3-Platin” BIFMA e3-2012 (zrównoważony
rozwój) oraz ma być certyfikowany pod kątem niskiej emisji chemikaliów zgodnie z UL
2818-2013 dla materiałów budowlanych, wykończeniowych i mebli lub równoważnym”
b) Posiada certyfikat bezpieczeństwa TUV;
c) „pianka musi spełniać wymogi palności normy MVSS 302”

3. Zmianę terminu składania ofert do dnia 07.06.2019r., wydłużając tym samym okres
niezbędny do przygotowania wzorów asortymentu meblowego, który będzie podlegał
ocenie przez komisję przetargową.

Zamawiający informuje:
Odnośnie punktu 1:
a) Zamawiający dopuszcza kolorystykę zapewniającą preferowane odcienie zieleni, błękitu i
szarości. W SIWZ w Rozdziale 3 Przedmiot zamówienia, w punkcie 3.7 zawarte zostały
warunki dotyczące kolorystyki mebli. Jednocześnie w zakładce wzory w załączniku nr 3
do SIWZ – formularz cenowy w kolumnie dodatkowe informacje przy każdej pozycji
został wymieniony kolor. Na podstawie wymienionych w SIWZ kolorów wraz z numerami
zawartymi w ogólnodostępnej palecie kolorów PANTONE Wykonawca może dokonać
wstępnej analizy kolorów jaką winien zaprezentować w dostarczanych modelach mebli.
Zamawiający nie określa szczegółowo koloru jednym z wybranych numerów palety, lecz
daje

możliwość

wyboru

jednego

https://encycolorpedia.pl/c4db0d.

z

zaproponowanych

odcieni

np.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie

kolorystyki w skali RAL.
b) Zamawiający dopuszcza :


zastosowanie płyty o grubości minimalnej 18mm.



Zmiany wymiarów minimalnych i maksymalnych o +/-5%



Zamawiający będzie preferował zastosowanie stalowych płóz przy biurkach.
Nie jest to domeną jednego producenta. Jednocześnie dopuszcza inne rozwiązanie.



Ze względu na trwałość i estetykę zamawiający określił tył regału bibliotecznego
w kształcie łuku, aby był wykonany z perforowanej blachy malowanej proszkowo
żywicą epoksydową.

Tył regału będzie służył za oparcie dla siedzących.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania.


Zamawiający dopuszcza powszechnie stosowane grubości ścian bocznych i frontu
min 18 mm



Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji

i wsporników stalowych

malowanych proszkowo w fotelu obrotowym półokrągłym i okrągłym, sofach i
kanapach tapicerowanych.



Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dotyczące podstawy stołu
gwarantującej stabilność stołu – pokrywy ze stali nierdzewnej na równoważną np.
malowaną proszkowo i o kształcie odmiennym niż okrągły.

Odnośnie punktu 2.
a) Zamawiający usuwa zapisy w załączniku nr 3 do SIWZ dotyczące:
Spełniania wymagania poziomu 3”level TM3-Platin” BIFMA e3-2012 (zrównoważony
rozwój) oraz ma być certyfikowany pod kątem niskiej emisji chemikaliów zgodnie z UL
2818-2013 dla materiałów budowlanych, wykończeniowych i mebli lub równoważnym”
Posiada certyfikat bezpieczeństwa TUV;
„pianka musi spełniać wymogi palności normy MVSS 302”
Jednocześnie Zamawiający wymaga zastosowania odpowiednich Polskich norm odnośnie
bezpieczeństwa i wytrzymałości materiałowej i emisji chemikaliów oraz spełniania
wymogów niepalności materiałów zastosowanych do produkcji mebli.
Odnośnie punktu 3.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do 07.06.2019r. do godziny
09:00.

