A.AT. 381/4/2019

Opole Lubelskie, 29 lipca 2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawa) w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne
dostarczanie do szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, wskazanych przez Zamawiającego 3000
zestawów narzędzi do wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna) w ramach projektu „Program
proﬁlaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego”
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, umowa nr 27/RPLU.11.02.00-060038/17-00 udziela następujących wyjaśnień do treści SIWZ:
Pytanie 1:
Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza aby skakanka w załączniku nr 1 do A.AT.381/4/2019 posiadała
następujące parametry techniczne:
-materiał linki: ABS+TPR
-długość linki: 275 cm (regulowana)
-materiał rączek: PVC
-długość rączki: 15 cm
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wskazanych parametrów technicznych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
skakanki powinny posiadać następujące parametry:
Skakanka:
Regulowana długość linki
Tworzywo: ABS
Długość rączki: 11 cm +/- 1 cm
Długość linki: 300 cm +/- 10 cm
Grubość linki: 4 mm +/- 1mm
Waga: 100 g +/- 10g
Pytanie 2: Czy sprzedający(Zamawiający) dopuszcza matę wykonaną z tworzywa NBR wolnego od BPA oraz wszelkich
toksycznych i szkodliwych substancji.
Odpowiedź: Nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia materiał wykonania to pianka polietylenowa
zamkniętokomórkowa EVA o gęstości 70-100 kg/m3.
Pytanie 3: Czy sprzedający(Zamawiający) dopuszcza matę o ciężarze 1,5 kg
Odpowiedź: Nie dopuszcza. Maksymalna waga to 0,9 kg
Pytanie 4: Z § 2 pkt 11 z wzoru umowy stanowi:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości dostaw sprzętu, niż określona w §2 ust. 1.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności
o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością dostaw wskazaną w umowie, a ilością rzeczywiście
zrealizowaną na podstawie zlecenia Zamawiającego.”
- Jak duże rozbieżności w ilości są możliwe?
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Odpowiedź: Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o doﬁnansowanie projektu, w ramach którego realizowane jest
zamówienie, uczestnikami projektu będzie 3 000 uczniów, którym zostaną przekazane materiały do wykonywania ćwiczeń.
Zamawiający dołoży wszelkich starań aby taka ilość materiałów została przekazana uczestnikom. Natomiast nie ma wpływu
na różne czynniki zewnętrzne, które MOGĄ mieć wpływ na zmniejszenie ilości uczniów a tym samym wielkości zamówienia.
Nie jest też możliwe określenie jakiego rzędu będą to rozbieżności, ponieważ ich ewentualne wystąpienie będzie stanowiło
czynnik zupełnie niezależny od Zamawiającego.
c.d. Pytania 4: - Czy jest możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących dopuszczalnych procentowych zmian w ilości
sprzętu?
Odpowiedź: - Ad. informacja powyżej. Nie ma możliwości określenia procentowych zmian w ilości sprzętu.
Pytanie 5: proszę o wyjaśnienie następującej kwesSi:
1. Maty gimnastyczne z pianki polietylenowej o gęstości 70-100 kg/m3 to produkt o dużej sztywności nie nadający się do
zwijania ani składania. Teoretycznie jest to możliwe, ale po rozłożeniu pozostaje rulon o średnicy ok. 0,5 m który trzeba by za
każdym razem prostować zwijając ją w odwrotną stronę. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do składowania na
podłożu lub wieszakach do mat. (...) Maty o wymiarze ok. 170 cm są nieporęczne z uwagi na duży wymiar i ulegają na
końcach uszkodzeniom obuwiem ćwiczących. Wymiar ich generuje ponadto ok. 30% odpadu przy produkcji, co dodatkowo
zwiększa jeszcze ich wyższą z uwagi na rozmiar cenę. Opisanych w SIWZ gotowych mat nie można nigdzie kupić i trzeba je po
zaimportowaniu surowca wyprodukować w Polsce. Taki cykl to minimum 4-5 miesięcy. Pokrowiec do niej w związku z jej
"niezwijalnością" nie ma zupełnie sensu.
2. W związku z terminem na dostawę zaproponowanym w umowie,bez żadnych ram czasowych oznaczenie ich w trwały
sposób jest niewykonalne w żądanym terminie. Można jedynie umieścić naklejki. Zaznaczam ponadto, że paragraf 2 pkt. 11
o możliwości zamówienia mniejszej ilości, bez określenia przynajmniej minimalnego gwarantowanego zakupu wyklucza
możliwość uczestnictwa w przetargu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian treści opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy we wskazanym zakresie.
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