
ZP-P-I.271.145.2019                                                                     Lublin, dn. 25.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na
zakup,  dostarczenie  i  montaż  wyposażenia  do  budynków  środowiskowego  domu
samopomocy  „Kalina”  w  Lublinie  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna
Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE.

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:

1. Zamawiający  przygotował  formularze  cenowe  z  podziałem  na  stawki  VAT,  jednak
niektóre  pozycje  z  poszczególnych  formularzy  mają  inne  stawki  VAT  niż  zakładał
Zamawiający, np. w formularzu nr 5a poz 131 wózek medyczny opatrunkowy posiada VAT
8%, czy w formularzu 5b poz.12 koncentrator  tlenu posiada VAT 23 % itd.  Prosimy o
usunięcie z tytułów formularzy cenowych stawek VAT i wprowadzenie oddzielnej kolumny
ze stawką VAT do uzupełnienia przez Wykonawców przy każdej pozycji.
Ad. 1
Zamawiający sformułował formularze cenowe z określoną stawką VAT, w sposób 
identyfikujący, które elementy wyposażenia powinny być wyrobami medycznymi (powinny 
posiadać rejestrację, jako wyroby medyczne i jako takie dopuszczone do obrotu), a które 
nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby medyczne opodatkowane są stawką 
VAT 8%

2. Dot.  formularza  5a,  poz.  5  –  Czy  w  zabudowie  3m  należy  uwzględnić  zlew
dwukomorowy z ociekaczem i baterią ?
Ad. 2  Zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią  nie wchodzi w zakres zamówienia .

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  poz.  1843),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a do SIWZ pozycja 5, która otrzymuje
brzmienie:
Zabudowa, w skład której wchodzi min.: zabudowa  lodówki, korpus i fronty wykonany z
płyty dwustronnie melaminowanej  z uchwytami relingowymi, wymiar szer.  [mm] szer./gł./
wys   600/600/2500  (+/-5%)  z  wydzieloną  szafką  nad  lodówką,  2  szafki  stojące
jednodrzwiowe, jedna szafka 3 szufladowa, wymiar:[mm] szer./gł./wys 600/ 600/870 (+/-
5%) oraz szafka zlewozmywakowa, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty  dwustronnie
melaminowanej z uchwytami relingowymi , wysokość frontów szuflad 2 fronty wysokość
284  mm (+/-  5%),  1  front  wysokość  140 mm (+/-  5%).  Zawiasy z  cichym domykiem,
szuflady  systemowe  z  metalowymi  boczkami  z   cichym  domykiem,  pełny  wysów,
wytrzymałość 30-50 kg.  W skład zabudowy wchodzą 2 szafki wiszące jednodrzwiowe o
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wymiarach  [mm] szer./gł./wys 600/300/1030 (+/- 5%) , szafka nad zlewozmywakiem, oraz
szafka nad okap [mm] szer./gł./wys 600/300/720 (+/- 5%), fronty dzielone na dwie części.
Szafki dolne przedzielone półkami, dającymi łącznie dwie powierzchnie użytkowe. Szafki
górne  przedzielone  trzema  półkami,  dającymi  cztery  powierzchnie  użytkowe.Obrzeża
frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w kolorze białym. Blat o grubości 38 mm (+/-
5%),  o  warstwie  wierzchniej  wykonanej  z  laminatu  HPL.  Szafki  dolne  osadzone  na
nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%).  Szafki górne korpusy
i fronty w kolorze białym, dolne w kolorze szarym, blat - ciemny szary/grafitowy.
W zabudowie  znajdować się  mają  :  płyta  4  palnikowa elektryczna  szer.  600 mm (+/-
5%)  ,chłodziarko  zamrażarka  klasy  min.  A+  pod  zabudowę,  pojemność  użytkowa
chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l  (+/- 5%) ,
Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) .

3. Dot. formularza 5a, poz. 8 – Czy w zabudowie 5m należy uwzględnić lodówkę ?
Ad.  3   Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  lodówka  nie  wchodzi  w  zakres
zamówienia.

4. Dot.  formularza  5a,  poz.  9  –  Czy  w  zabudowie  narożnej  należy  uwzględnić  zlew
jednokomorowy z ociekaczem i baterią ?
Ad. 4.  Zlew jednokomorowy z ociekaczem i baterią nie wchodzą w zakres zamówienia.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  poz.  1843),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 9 do SIWZ która otrzymuje
brzmienie:
Zabudowa  meblowa,  wykonana  z  płyty  dwustronnie  melaminowanej  z  uchwytami
relingowymi. W skład zabudowy wchodzą min.: zabudowa lodówki, wymiar   [mm] szer./gł./
wys   600/600/2500  (+/-5%)z  wydzieloną  szafką  górną,szafka  jednodrzwiowa   [mm]
szer./gł./wys  700/600/870 (+/-5%) szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa, szafka stojąca
3 szufladowa [mm] szer./gł./wys  600/600/870 (+/-5%),wysokość frontów szuflad 2 fronty
wysokość 284 mm (+/-  5%), 1 front wysokość 140 mm (+/-  5%) ,oraz szafka narożna
łącząca zabudowę.  Szafki  górne dwudrzwiowe: 1  szt.  o  wymiarach [mm] szer./gł./wys.
700/300/1030  (+/-  5%)  ,  1  szt.  szafka  nad  zlewozmywakiem,  szafka  wisząca
jednodrzwiowa  nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./wys.  600/300/720 (+/- 5%)  oraz
szafka narożna łącząca zabudowę. Obrzeża frontów – PCV 2 mm. Plecy – HDF 3 mm, w
kolorze białym. Uchwyty standardowe, zawiasy z cichym domykiem, szuflady systemowe z
metalowymi boczkami z  cichym domykiem, pełny wysów, wytrzymałość 30-50 kg. Blat o
grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL. Szafki dolne
osadzone na nóżkach metalowych, chromowanych o wysokości 100 mm (+/-5%).
W zabudowie znajdować się  mają :  chłodziarko zamrażarka  min.  A+ pod zabudowę,
pojemność użytkowa chłodziarki 202 l (+/- 5%) , pojemność użytkowa zamrażarki 75 l  (+/-
5%) , płyta 2 palnikowa elektryczna, Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość
max. 600 mm.Szafki górne w kolorze białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewo retro.

5. Dot. formularza 5a, poz. 10 – Czy w zabudowie należy uwzględnić zlew dwukomorowy
z ociekaczem i baterią ?
Ad. 5. Zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią nie wchodzi w zakres zamówienia.
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W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  poz.  1843),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  pozycja 10 do SIWZ która otrzymuje
brzmienie:
Zabudowa  dwóch  ścian  o  długości  309  cm  i  374  cm,  wykonana  z  płyty  podwójnie
melaminowanej, z uchwytami relingowymi.  W skład zabudowy wchodzą min.  zabudowa
lodówki z wydzielona nad lodówką szafką o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/2500
(+/- 5%) , szafka stojąca 3-szufladowa o wymiarach [mm] szer./gł./wys. 600/600/870 (+/-
5%)  , szuflady systemowe z metalowymi boczkami z  cichym domykiem, pełny wysów,
wytrzymałość  30-50  kg,  5  szafek  stojących  jednodrzwiowych  o  wymiarach  [mm]
szer./gł./wys.  600/600/870  (+/-  5%)  ,  szafka  -  zabudowa  zmywarki  wymiar  [mm]
szer./gł./wys.  600/600/870   (+/-  5%)  dopasowana  do  wymiaru  zmywarki  oraz  szafka
zlewozmywakowa. Szafki  wiszące: 5 szt.  o wymiarach[mm] szer./gł./wys. 600/300/1030
(+/- 5%) , szafka nad zlewozmywakiem oraz szafka nad okap o wymiarach [mm] szer./gł./
wys. 600/300/720 (+/- 5%) . Zawiasy z cichym domykiem. Obrzeża frontów oraz wieńca
górnego wykończone okleiną PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Plecy – płyta HDF
3mm, kolor biały. Blat o grubości 38 mm (+/- 5%), o warstwie wierzchniej wykonanej z
laminatu HPL. Zabudowa na nóżkach metalowych, chromowanych 100 mm (+/- 5%)  z
możliwością regulacji.
W zabudowie znajdować się mają : lodówka (chłodziarko zamrażarka klasy min. A+ pod
zabudowę,  pojemność  użytkowa  chłodziarki  202  l  (+/-  5%)  ,  pojemność  użytkowa
zamrażarki 75 l  (+/- 5%) , płyta 4 palnikowa elektryczna, okap teleskopowy, pochłaniacz i
wyciąg, szerokość 600 mm (+/- 5%) ,zmywarka 600mm (+/- 5%) .Szafki górne w kolorze
białym, szafki dolne kolor grafit, blat - drewno retro.

6. Dot. formularza 5a, poz. 27 – Ile schowków ma posiadać jedna szafka basenowa ?
Ad.6 Szafka basenowa powinna posiadać  minimum dwa schowki.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  poz.  1843),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  pozycja 27 do SIWZ która otrzymuje
brzmienie:
Metalowa szafa schowkowa ( minimum 2 schowki) na cokole lub na nóżkach. Cokół o wys.
100  mm   (+/-  5%)  wykonany  z  blachy  ocynkowanej.  Drzwi  osadzone  na  ukrytych
zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka na etykietę.
Wewnątrz  każdego  schowka:  drążek  z  3  przesuwanymi  haczykami  z  tworzywa
sztucznego. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie.

7. Dot. formularza 5a, poz. 28 – Z ilu segmentów ma się składać jedna szafka basenowa:
1, 2 czy 3 ?
Ad. 7 
Poz. 28 w formularzu 5a – dotyczy szaf BHP.
Zamawiający dopuszcza szafy BHP jednosegmentowe.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
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dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 28 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Szafka metalowa jednosegmentowa ubraniowa z ławką, zamykana zamkiem.
Szerokość segmentu szafy 400 mm (+/- 5%) . Wewnątrz segmentu u góry 1 półka, pod nią
drążek z  przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego i pionowa przegroda dzieląca
szafkę  na pół.  Drzwi  z  profilem wzmacniającym. .  Na drzwiach  otwory  wentylacyjne  i
ramka do oznaczenia użytkownika.

8. dot. formularza 5a, poz. 66, 67, 68, 91 – Prosimy o podanie szczegółowych wymiarów
światła okien (samych szyb) oraz podziałów okien ?
Ad. 8 
Poz.  66,  68  –  okno  dwuskrzydłowe;  wymiary  światła  :  (szer./wys.)  116cm/134cm.,
38,5cm./134cm.
Poz. 67 - okno jednoskrzydłowe; wymiary światła :  (szer./wys.) 33,5cm./174cm.                 
Poz.91 - folia do 40 szyb o wymiarach 95x235, 48 szyb o wymiarach 116x134 i 38,5x134 
oraz 16 szyb o wymiarach 33,5x174

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 66, 67, 68, 91 do SIWZ które 
otrzymują brzmienie:

Poz. 66: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od 
okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi 
przytwierdzanymi na taśmie. 4 kpl. kolor biały, 14 kpl. kolor szary, 28 kpl. kolor ciemny beż.
W skład kompletu wchodzą 2 rolety do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyby 
116x134 oraz  38,5x134.

Poz. 67: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od 
okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi 
przytwierdzanymi na taśmie. Kolor biały. Roleta do okna jednoskrzydłowego o wymiarach 
szyby 33,5 x 174.

Poz. 68: Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką. Zrobiona  z 
odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo. 
Siatka montowana  za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile 
łączone narożnikami z twardego PCV (pełne),  montowane bezinwazyjnie na obrotowych 
ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki 
wykonane ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzą 2 moskitiery do okien 
dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134 oraz  38,5x134.

Poz. 91: Folia do oklejania szyb szklanych i akrylowych, samoprzylepna do 40 szyb o 
wymiarach 95x235, 48 szyb o wymiarach 116x134 i 38,5x134 oraz 16 szyb o wymiarach 
33,5x134.
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9. Dot. formularza 5a, poz. 106 – Ile kolumn oraz ile mikrofonów należy zaoferować ?
Ad. 9  2 kolumny oraz 2 mikrofony.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 106  do SIWZ która 
otrzymuje brzmienie:
2 kolumny głośnikowe PA Obudowa z tłoczonego aluminium, technika 100V5-punktowy 
regulator mocy, gwint 2 x M6, metalowa maskownica, w komplecie akcesoria montażowe 
2-żyłowy kabel połączeniowy; 2 mikrofony elektretowe na gęsiej szyi ze świecącym na 
czerwono pierścieniem 3 wymienne wkładki mikrofonowe o różnych charakterystykach 
kierunkowości (kardioidalna, superkardioidalna oraz dookólna), włączany tłumik 10dB oraz
filtr dolnozaworowy, gęsia szyja zakończona 3-pinowym wtykiem XLR; zasilanie Phantom 
z miksera, podstawy do mikrofonu.

10. Dot. formularza 5a, poz. 128 – Czy aparat telefoniczny na pewno ma być systemowy ?
Jeśli tak prosimy o podanie rodzaju centrali ?
Ad. 10 Parametry centrali będącej w posiadaniu Zamawiającego:
Slican Call Manager 1U5 1 szt
Gateway 1U NCP-GWD6S.48FXS 2 szt
Gateway 1U NCP-GWS6S.8FXO 1 szt
Moduł NCP-EMS4CTS 3 szt
Zaślepka slotu NCP-AE1FPF.EMS/D 2 szt
Listwa zasilająca AC 230 - 9 gniazd  1 szt
Licencja NCP.Base200 (40c) 1 szt
Licencja NCP.Calls-50 1 szt
Licencja NCP.Calls-10 1 szt
Licencja NCP.RecChannel-1 1 szt
Switch 1U NCP-SW242S.P150 1 szt

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  poz.  1843),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 128 do SIWZ która otrzymuje
brzmienie:
Aparat  telefoniczny  systemowy  do  centrali  o  parametrach:
Slican Call Manager 1U5 1 szt
Gateway 1U NCP-GWD6S.48FXS 2 szt
Gateway 1U NCP-GWS6S.8FXO 1 szt
Moduł NCP-EMS4CTS 3 szt
Zaślepka slotu NCP-AE1FPF.EMS/D 2 szt
Listwa zasilająca AC 230 - 9 gniazd  1 szt
Licencja NCP.Base200 (40c) 1 szt
Licencja NCP.Calls-50 1 szt
Licencja NCP.Calls-10 1 szt
Licencja NCP.RecChannel-1 1 szt
Switch 1U NCP-SW242S.P150 1 szt
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Przełączanie rozmów, instrukcja w j. polskim, zasięg min. 50m w pomieszczeniach.

11. Dot. formularza 5a, poz. 132 – Czy kopiarka ma posiadać wbudowany fax ?
Ad.11 Kopiarka winna posiadać wbudowany faks.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  pozycja 132 do SIWZ która 
otrzymuje brzmienie:
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie,  wysyłanie i-Send i funkcja faks,
Min. 30 str./min
Minimalna liczba arkuszy: 2300 szt.
 Ekran dotykowy
Gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL z możliwością obsługi PS.
Funkcja kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze

12. Dot. formularza 5c, poz. 10 – Zamawiający opisuje pościel o składzie 100% bawełna,
kora satynowa. Produkowane są tylko pościele z bawełny satynowej lub z kory (nie ma
kory satynowej). Czy należy zaoferować pościel z bawełny satynowej czy z kory ?
Ad. 12 Należy zaoferować pościel z kory.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  poz.  1843),  Zamawiający
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5c pozycja 10 do SIWZ która otrzymuje
brzmienie:
Kpl. pościeli: poszwa – 160x200 cm (+/- 3%) – szt.,  poszewka na poduszkę – szt. 70x80
cm (+/- 3%), 100% bawełna, kora, wykończenie z zamkiem, wzorzysta,
prześcieradło z tkaniny frotte elastycznej o gramaturze 155 g/m2 (+/- 3%) z gumką, 82%
(+/-  3%)  bawełna,  18%  poliester  wymiar:  150-160x200  cm  (+/-  3%)  jednobarwne,
pastelowe

13. Dot.  formularza 5c, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie wieszaka o
wymiarach 65x40mm ?
Ad. 13 
Zgodnie  z  opisem przedmiotu  zamówienia  zał.1  i  zał.  5c  poz.  14  SIWZ Zamawiający
wymaga aby wieszak spełniał między innymi poniższy parametr: Wymiary (szer. x wys.):
56  x  30  mm  (±  2  mm).  Jednocześnie  informuję,  że  na  tym  etapie  postępowania
Zamawiający  nie  dokonuje  oceny  oferowanego  elementu  wyposażenia.  Ocena
oferowanego elementu wyposażenia zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego po
otwarciu ofert.

14. Dot. formularza 5c, poz. 15 – Czy należy zaoferować również drążek ? Jeśli tak, to
jakiej długości ?
Ad.  14 Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  drążek  nie  wchodzi  w  zakres
zamówienia.

15. Dot. formularza 5a, poz. 127 – Czy kserokopiarka ma drukować tylko na czarno-biało,

Odpowiedzi na pytania Strona 6 z 13

ZP-P-I.271.145.2019

Nr dokumentu mdok  157545/11/2019 



czy również w kolorze ?
Ad 15 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w pozycji 127 jest zapis” Funkcje 
kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze”

16. Pytanie dotyczy  formularza 5a pozycja nr  74 dozownik na mydło.  Zamawiający w
opisie przedmiotu zamówienia podaje kolor okienka niebieski takie okienko posiada tylko
jeden producent merida. Czy zamawiający zaakceptuje okienko w inny kolorze np szarym
albo przezroczystym ?
Ad. 16
Zamawiający działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany zapisów 
załącznika nr 1 oraz nr 5a  pozycja 74 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:
Dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS o poj. 800 ml (+/- 5%) , mydło uzupełniane z 
kanistra, zamykany na kluczyk.

17. Pytanie dotyczy załącznika nr 5A pozycja 66 i 68. Czy okno o wymiarze 160x200 cm
składa się z jednej bądź więcej szyb podzielonych na 2 lub 4 części? W opisie nie jest to
wyszczególnione a ma to wpływ na wycenę czy będzie to jedna duża roleta czy dwie np.
po 80 cm. Bardzo prosimy o doprecyzowanie opisu do pozycji z roletami jak i moskitierą a
także o rysunki okien.
Ad. 17
Okno dwuskrzydłowe; wymiary światła :  (szer./wys.) 116cm/134cm. i  38,5cm./134cm.

Zamawiający działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany zapisów 
załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 66 i 68 do SIWZ które otrzymują brzmienie:

Poz. 66: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od 
okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi 
przytwierdzanymi na taśmie. 4 kpl. kolor biały, 14 kpl. kolor szary, 28 kpl. kolor ciemny beż.
W skład kompletu wchodzą 2 rolety do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134
oraz  38,5x134.

Poz. 68: Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką. Zrobiona  z 
odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo. 
Siatka montowana  za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile 
łączone narożnikami z twardego PCV (pełne),  montowane bezinwazyjnie na obrotowych 
ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki 
wykonane ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzą 2 moskitiery do okien 
dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134 oraz  38,5x134.

18. Dot. 66. Roleta dzień – noc 160/200 Roleta na wymiar do okna 160x200 cm typu dzień
noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 
śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. 4 szt. 
kolor biały, 14 szt kolor szary, 28 szt. kolor ciemny beż.
Pytanie:
Jakie są wielkości szyb? Czy ewentualnie można wejść na inwestycję i pomierzyć?
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Ad. 18
Poz.66,  –  okno  dwuskrzydłowe;  wymiary  światła  :  (szer./wys.)  116cm/134cm.,
38,5cm./134cm.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 66, do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Poz. 66: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od 
okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi 
przytwierdzanymi na taśmie. 4 kpl. kolor biały, 14 kpl. kolor szary, 28 kpl. kolor ciemny beż.
W skład kompletu wchodzą 2 rolety do okien dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134
oraz  38,5x134.

19. Dot. 67 Roleta dzień – noc 60/200 Roleta na wymiar do okna 60x200 cm, typu dzień 
noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od okna montowanych na 2 
śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi przytwierdzanymi na taśmie. Kolor 
biały.
Pytanie: Jakie są wielkości szyb? Czy ewentualnie można wejść na inwestycję i 
pomierzyć?
Ad. 19
Roleta do szyby o wymiarach 33,5x174

Poz. 67 - okno jednoskrzydłowe; wymiary światła :  (szer./wys.) 33,5cm./174cm.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 67 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Poz. 67: Roleta typu dzień noc, w kasetach białych aluminiowych w odległości 3,2 cm od 
okna montowanych na 2 śruby, rolety z białymi prowadnicami aluminiowymi 
przytwierdzanymi na taśmie. Kolor biały. Roleta do okna jednoskrzydłowego o wymiarach 
szyby 33,5 x 174.

20. Dot. 68 Moskitiera okienna ramowa 160x200 Gotowa kompletna, złożona, z 
naciągniętą i przyciętą siatką do okna 160x200. Zrobiona z odpornego na warunki 
atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo Siatka montowana za 
pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile łączone narożnikami z 
twardego PCV (pełne), montowane bezinwazyjnie na obrotowych ryglach wykonanych ze 
stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki wykonane ze stali 
nierdzewnej.
Pytanie:
Jaki jest wymiar otworu?
Czy jest możliwe zamontowanie wzmocnienia na środku moskitiery?
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Ad. 20
Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie wzmocnienia na środku moskitiery.
Poz.  68  –  okno  dwuskrzydłowe;  wymiary  światła  :  (szer./wys.)  116cm/134cm.,
38,5cm./134cm.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 68 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Poz. 68 Gotowa kompletna, złożona, z naciągniętą i przyciętą siatką. Zrobiona  z 
odpornego na warunki atmosferyczne aluminiowego profilu malowanego proszkowo. 
Siatka montowana  za pomocą trwałej uszczelki. o grubości ścianki – min.1 mm. Profile 
łączone narożnikami z twardego PCV (pełne),  montowane bezinwazyjnie na obrotowych 
ryglach wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcanych w profil. Rygle, wkręty i podkładki 
wykonane ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzą 2 moskitiery do okien 
dwuskrzydłowych o wymiarach szyb 116x134 oraz  38,5x134.

 Zakres 2

21. Dot. 11 Narzuta Narzuta na łóżko, skład: 100% akryl rozmiar: 160 x 210 cm (+/- 3%) 
gramatura min. 450g/m2 obszycie: taśma Kolory pastelowe; jednobarwne
Pytanie:
Czy jest możliwość zmiany składu narzuty z akrylu na poliester? Oczywiście przedstawimy
możliwe próbki
 Ad. 21
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę składu narzuty.

22. Dot. 12 Narzuta Narzuta na łózko, skład: 100% akryl rozmiar: 140 x 210 cm (+/- 3%) 
gramatura min. 450g/m2 obszycie: taśma. Kolory pastelowe; jednobarwne

Pytanie: Czy jest możliwość zmiany składu narzuty z akrylu na poliester? Oczywiście 
przedstawimy możliwe próbki?
Ad. 22
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę składu narzuty.

Zakres: Elektronika
23. Dot. 103 : Drukarka . Pytanie: Laserowe czy atramentowe ?
Ad. 23
Drukarka winna być laserowa.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 103 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4  
Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze
Prędkość druku: min.20 mono / 18 kolor
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Automatyczny druk dwustronny
Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności do 1,200 stron
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min.6.8cm

24. Dot. 105: Pytanie: Laserowe czy atramentowe ?
Ad. 24
Drukarka winna być laserowa.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 105 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową: Drukowanie w A3 oraz kopia i skan w A4  
Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze             
Prędkość druku: min. 20 mono / 18 kolor
Automatyczny druk dwustronny
Podajnik papieru o pojemności min.150 kartek
Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności min. 1,200 stron
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6.8cm

25. Dot. 106: Ile mikrofonów ma posiadać nagłośnienie?
Ad. 25
Nagłośnienie winno posiadać dwa mikrofony.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a pozycja 106  do SIWZ która 
otrzymuje brzmienie:
2 kolumny głośnikowe PA Obudowa z tłoczonego aluminium, technika 100V5-punktowy 
regulator mocy, gwint 2 x M6, metalowa maskownica, w komplecie akcesoria montażowe 
2-żyłowy kabel połączeniowy; 2 mikrofony elektretowe na gęsiej szyi ze świecącym na 
czerwono pierścieniem 3 wymienne wkładki mikrofonowe o różnych charakterystykach 
kierunkowości (kardioidalna, superkardioidalna oraz dookólna), włączany tłumik 10dB oraz
filtr dolnozaworowy, gęsia szyja zakończona 3-pinowym wtykiem XLR; zasilanie Phantom 
z miksera, podstawy do mikrofonu.

26. Dot. 116 : Odkurzacz. Mała moc 100W. Tyle mają bezprzewodowe. Czy ma być to 
bezprzewodowy odkurzacz?

Ad. 26
Odkurzacz winien być przewodowy.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 116 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Wielofunkcyjny uchwyt, włączanie/wyłączanie urządzenia stopą. Pojemność worka 8l (+/- 
5%) , worek papierowy lub fizelionowy, pobór mocy min. 1000 W, Waga z przewodem 
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max. 6kg, Siła ssania min.22 kPa, Długość przewodu min.10 m, Rura ssąca metalowa.

27. Dot. 127:Kserokopiarka ma być Atramentowa czy laserowa , kolor czy mono ?
Ad. 27
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w pozycji 127 jest zapis” Funkcje kopiowania, 
drukowania (GDI) i skanowania w kolorze”
Kserokopiarka  winna być laserowa.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 127 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:
Wielofunkcyjne urządzenie laserowe A3 o szybkości druku min. 22 str./min.
Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze. Pojemność papieru do 
350 arkuszy. Pamięć standardowa min.128 MB. Złącze USB 2.0, funkcja dupleksu.

28. Dot.132: Kserokopiarka ma być Atramentowa czy laserowa , kolor czy mono ?
AD. 28
Kserokopiarka  winna być laserowa z możliwością kopiowania, drukowania i skanowania w
kolorze.
W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 oraz nr 5a  poz. 132 do SIWZ która otrzymuje 
brzmienie:

Kserokopiarka laserowa z funkcją faksu
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie,  wysyłanie i-Send i funkcja faks, 
Min. 30 str./min
Minimalna liczba arkuszy: 2300 szt.
 Ekran dotykowy
Gotowość do pracy w sieci, obsługa PCL z możliwością obsługi PS                          
 Funkcje kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze

MEBLE:
29.  Ogólne- z jakiego wzornika producenta płyt laminowanych należałoby korzystać przy 
kalkulacji cenowej dla mebli ?
Wymieniany jest kolor
Poz. 1- sosna bielona. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?
Poz. 3- turkus. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?
Poz. 4 , 6dąb szary. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?
Poz. 6- jasny dąb. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?
Poz. 8 jaśminowy. Jaki symbol referencyjny jeśli istnieje?
Poz. 9 blat- drewno retro. Czy jest to również płyta laminowana? Jaki symbol referencyjny 
jeśli istnieje?
Ad. 29
Poz.1,2,3,4,6,8,9 – Zamawiający nie narzuca wzornika producenta płyt a określone kolory 
zostały podane w celu wskazania odcieni mebli.
Poz. 9 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji 9  „Blat o grubości 38 mm (+/- 
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5%) o warstwie wierzchniej wykonanej z laminatu HPL”

30. Dot. Formularza 5a, poz. 107.
Prosimy o informację jaki projektor do tablicy interaktywnej Zamawiający potrzebuje. Z 
opisu wynika, że projektor w tej rozdzielczości nie będzie współgrał z tablicą o 
zaproponowanej wielkości. Tablicę w rozmiarach do 90 cali są w proporcjach 4:3, 
natomiast projektor który Państwo opisują wyświetla obraz w formacie 16:9. Są to 
produkty niekompatybilne. Natywna rozdzielczość przy tablicach interaktywnych w tym 
rozmiarze to XGA 1024:768. Ponadto projektory montowane na uchwycie ściennym są to 
projektory krótkoogniskowe lub ultrakrótkoogniskowe, a takie o wymaganych parametrach 
kosztują ponad 10 tys. złotych. Tańszym rozwiązaniem spełniającym wymagania są 
projektory z uchwytem sufitowy, do których odpowiednia byłaby tablica od 90 cali.

Dodatkowo prosimy o informację co Zamawiający miał na myśli wpisując komplet 
głośników? Czy Zamawiający ma jakieś wymagania dotyczące tej pozycji?

W jakim celu do tablicy interaktywnej Zamawiający potrzebuje wzmacniacza, 
przedwzmacniacza mikrofonowego razem z mikrofonem? Jeśli jest to osobna pozycja 
proszę o opisanie minimalnych parametrów tego sprzętu.

W przypadku zestawu kina domowego ma on być zastosowany w połączeniu z zestawem 
interaktywnym, wzmacniaczem i przedwzmacniaczem? Jeśli tak to jakim zakresie, czy ma 
służyć do nagłośnienia tego co będziemy nadawali mikrofonem czy jeszcze w inny 
sposób? Czy są to osobne urządzenia?

Ad. 30
Zamawiający działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.   z  2019  r.  poz.  1843)  dokonuje  zmiany  zapisów
załącznika nr 1 oraz nr 5a  pozycja 74 do SIWZ która otrzymuje brzmienie:
Wszystkie  urządzenia  wchodzące  w  skład  systemu  multimedialnego  winny  być
kompatybilne i winny ze sobą współpracować.
System multimedialny
Tablica  interaktywna  min.92"  z  dedykowanym  uchwytem  ściennym,  z  projektorem,
oprogramowaniem,  wzmacniaczem,  przedwzmacniaczem  mikrofonowym  razem  z
mikrofonem.  Możliwość  podłączenia  mikrofonu  do  kina  domowego.
Projektor
Rozdzielczość 3840 x 2160 4K UHD krótkoogniskowy
Jasność ANSI Lumenów  min 3000
Format 16:9
korekcja zniekształceń trapezowych
Wejścia VGA, USB, HDMI kompatybilne z 4K oraz formatami HDR10 i Hybrid Log
Wyjścia 12V Trigger
Zestawy kina domowego:
Kompatybilność z funkcjami sieciowymi Tidal, Spotify, Deezer
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cyfrowy tuner DAB+
obsługa łączności bezprzewodowej Wi-Fi, AirPlay oraz Bluetooth, w tym dwukierunkowy
Bluetooth  pozwalający  na  przesyłanie  dźwięku  z  amplitunera  do  innych  urządzeń
bezprzewodowych, takich jak słuchawki lub głośniki.
7-kanałowy dźwięk przestrzenny 160 W na kanał
Konwersja/Skalowanie wideo analog lub HDMI do 1080p i 4K
zestaw kolumn głośnikowych
2x głośnik przedni, 2x głośniki surround, głośnik centralny
system 2-drożny
nominalna moc wejściowa pojedynczej kolumny 120W lub więcej
skuteczność nie mniejsza niż  82dB
impedancja 8 Ω     
Ponadto informuję, że: 
Wzmacniacz, przedwzmacniacz mikrofonowy oraz mikrofon stanowią część zestawu i winny być
kompatybilne z pozostałymi elementami zestawu.
Kino domowe wino być kompatybilne z  zestawem interaktywnym oraz przedwzmacniaczem z
mikrofonem.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. Poz. 1843) zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu.

11.2 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

11.3 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 11:00.

11.4 Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5 Otwarcie ofert  nastąpi  w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin,  Pl.
Litewski 1, pokój 302 dnia 12.12.2019 r. o godzinie 13:00.

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1, 5a i 5c do SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian 
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