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D/20/2014  Opole, 25.03.2014r. 

L.dz. DZP: 186/2014   

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 

materiałów ogólnobudowlanych, akcesoriów meblowych, wyrobów z drewna, wykładzin i materiałów 

elektrycznych”. 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego 

postępowania: 

 

Dotyczy części IV: Dostawa wykładzin przemysłowych i kleju: 

Pytanie 1: Faktyczny zakup w toku realizacji umowy, poszczególnych materiałów może być zarówno  

wyższy jak i niższy..... - o ile % może się różnić? 

 

Odpowiedź: Zamawiający będzie Zamawiał poszczególne materiały wg zaistniałych potrzeb i nie jest 

w stanie dokładnie przewidzieć w jakich ilościach dokona faktycznego zakupu poszczególnych pozycji 

zestawienia, jednakże do wykorzystania łącznej sumy wskazanej w ofercie. 

 

Pytanie 2: Czy istnieje możliwość zmiany terminu dostawy do 7 dni od daty złożenia zamówienia? 

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie 3: W jakich ilościach będą minimalne zamówienia? 

Odpowiedź: 4m
2 

 

Pytanie 4: W ilu częściach będzie zrealizowane zamówienie? 

Odpowiedź: Zamawiający będzie zamawiał wg swoich potrzeb. 

 

Pytanie 5: Czy zamówienia będą w pełnych rolkach? 

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie 6: czy wykładzina ma być homo- czy heterogeniczna, 

 

Odpowiedź: elastyczna, heterogeniczna, spieniona wykładzina o grubości 2,2 mm i warstwie użytkowej 0,5 mm.  

do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności 

publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością 

statyczną. 
 

Pytanie 7:  jaki kolor wykładziny jest preferowany, 

Odpowiedź: Beż , popiel ,szary, bordo , zielony , brązowy , w zależności od potrzeb 
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Pytanie 8:  czy klej ma być konkretnej firmy, bądź rodzaju, czy zwykły klej do PCV, 

Odpowiedź: 

Uniwersalny klej do wykładzin PCV i dywanowych 

Dane techniczne:  

Opakowanie: 
20 kg, 12 kg, 6 kg,3 kg, 1 kg wiaderka z two-

rzywa sztucznego 

Kolor: kremowo - biały 

Zużycie: 

szpachla / packa zębata A 3 - około 300 - 350 

g /m
2
 

szpachla / packa zębata B 1 - około 400 g / m
2
  

Czas wstępnego odparowania 

(okres od nałożenia kleju do mo-

mentu kiedy klej osiągnie swoją 

pierwszą siłę wiążąca): 

15 -30 minut 

Czas schnięcia otwartego (czas po 

którym klejenie nie będzie możli-

we): 

ok. 30 - 45 minut 

Obciążalność (czas po którym wy-

łożona wykładzina może być 

wstępnie użytkowana): 

ok. 24 godziny 

Trwałość końcowa (czas po któ-

rym klej w pełni związał, a po-

wierzchnia wykładziny może być 

w pełni wykorzystana): 

ok. 72 godziny 

Przystosowanie do ogrzewania 

podłogowego: 
tak 

Przystosowanie pod meble na rol-

kach: 
tak 

Magazynowanie: 
magazynować w dodatniej temperaturze, ok. 

12 miesięcy 

 

 

Dotyczy części V: Dostawa materiałów elektrycznych: 

Pytanie 6: Jaki jest termin realizacji zamówienia cząstkowego na część V? 

 

Odpowiedź: zgodnie z zapisami umowy § 2 ust. 3 Wykonawca najpóźniej następnego dnia od zgłoszenia 

dostarczy przedmiot zamówienia  - jednorazowym transportem wraz z fakturą do siedziby Zamawiającego na 

wskazane miejsce dostawy. 

 

Dotyczy części II: Dostawa akcesoriów meblowych metalowych, wyrobów z drewna i drewnopodobnych: 

 

Pytanie 7: W Specyfikacji Cenowej mogą wystąpić towary podlegające „odwrotnemu obciążeniu” podatkiem VAT na 

podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, dlatego też przed złożeniem oferty jesteśmy zobowiązani ustalić czy Za-

mawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT? 

 

Odpowiedź: w specyfikacji cenowej nie występują towary podlegające odwrotnemu obciążeniu 
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Pytanie 8: dotyczy Specyfikacji Cenowej - poz. 44. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na miskę  ustępową bez 

urządzenia spłukującego, w  związku z powyższym, parametr spłukiwania w ilości 6 litrów nie ma uzasadnienia w zapi-

sie. Prosimy o zmianę zapisu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis poz. 44 na:  Miska klozetowa ceramiczna, stojąca ,lejowa, kolor biały, z 

odpływem poziomym, mocowanie na śruby, kształt zaokrąglony,  23000 Nova lub zamiennik równoważny pod 

względem parametrów  i przeznaczenia 
 

Pytanie 9: dotyczy Specyfikacji Cenowej - poz. 56.  W kabinie narożnej - trójelementowej KT/Dr-c zamontowany jest 

system jezdny oparty na suwakach a nie, tak jak sugeruje Zamawiający, na rolkach. Prosimy o zweryfikowanie zapisu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis poz. 56. Kabina narożna-trójelementowa/dwie stałe części  

i przesuwne drzwi KT/Dr-c 80 kolor biały, profil aluminiowy,  wypełnienie polistyren, system jezdny-suwaki ,lub 

zamiennik  równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowań użytkowych 

 

Pytanie 10: W związku z brakiem dostępności wskazanej przez Państwa deski  uniwersalnej twardej z tworzywa ABS 

Sanit 1502, czy dopuszczacie Państwo produkt z polipropylenu lub duroplastu? Zwracamy się także z prośbą o podanie 

producenta oraz typu kompaktu do którego ma być zastosowana deska? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga deski uniwersalnej twardej z tworzywa ABS.  

 

Pytanie 11: Czy dopuszczają Państwo dostawy za pośrednictwem kuriera? 

Odpowiedź: NIE 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 907), Zamawiający, ze względu na fakt wpłynięcia pytań w przedmiotowej sprawie, mających istotne znaczenie 

dla prowadzonego postępowania, zmienia termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 26.03.2014r. na 

dzień 28.03.2014r.  
 

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, w odniesieniu do terminu składania ofert i 

terminu otwarcia ofert:  

a) w pkt. 10.3. W interesie Wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:  

---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………. 

OFERTA 

    NR SPRAWY: D/20/2014 

Uniwersytet Opolski,   

Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, pok.3 

nie otwierać przed: 28.03.2014 r. do godz. 10:30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą) 

 

a) w 11.1.1 Oferty należy składać do dnia 28.03.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego  

Pl. Kopernika 11a  w pokoju nr 3.”  

b) w pkt. 11.2.1.: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2014r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego  

Pl. Kopernika 11a w pokoju nr 3”.  

 

*Załącznik nr 1 – modyfikacja ogłoszenia przekazanego do Biuletynu Zamówień Publicznych. 
 

 

p.o. KIEROWNIKA 

Działu Zamówień Publicznych 

      mgr Marcin Czura   
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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 91400-2014 z dnia 2014-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole 

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, akcesoriów meblowych, wyrobów z drewna, wykładzin i materiałów elek-

trycznych - w podziale na 5 części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A - 1E do 

SIWZ. a)... 

Termin składania ofert: 2014-03-26  

 

Numer ogłoszenia: 99760 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 91400 - 2014 data 18.03.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, fax. 077 

5415930. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 28.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole. 

 

 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=91400&rok=2014-03-18

