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Pytania i wyjaśnienia 
Zapytanie nr 2/2020 

 
03.06.2020 
 

1. Pytanie 1 
dotyczy części I – Meble i wyposażenie Sali głównej poz. 5 – łóżeczka/leżaczki w ilości 50 szt. 
Zamawiający wymaga, aby dany sprzęt tj. łóżeczka/ leżaczki posiadały min. 3 stopniową 
regulację wysokości ułożenia dziecka. Jednakże na rynku łóżeczek turystycznych dostępne są 
tylko i wyłącznie łóżeczka z 2 poziomowym ułożeniem dziecka. Czy zatem zamawiający dopuści 
łóżeczka turystyczne 2 poziomowe? 
 
Odpowiedź 1 
Informujemy, że w związku z zapytaniem, zapis dotyczący min. regulacji został usunięty. 
Jednocześnie prosimy wziąć pod uwagę zmiany w opisie, które dodaliśmy. 
 
Zamawiający wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia Poz. 5 - Łóżeczka/ leżaczki. 
Zmieniony opis pozycji to: 
Przeznaczenie: Do codziennego odpoczynku i snu niemowlęcia 
Stabilna i bezpieczna konstrukcja np. stalowa, umożliwiająca układanie łóżeczek jedno na 
drugim (ułatwia przechowywanie) 
Bezpieczne, zaokrąglane narożniki 
Typ: z możliwością złożenia (np. układanie łóżeczek jedno na drugim) 
Pokrowiec w komplecie - opcjonalnie 
Wymiary min. 120 x 55 cm 

 
04.06.2020 
 

2. Pytanie. Część 1. Meble i wyposażenie Sali głównej, Pozycja – Łóżeczka/ leżaczki.  
Czy w grę wchodzą tylko łóżeczka turystyczne czy możemy do oferty zaproponować łóżeczka 
drewniane, szczebelkowe, które w obecnym czasie pandemii wydają nam się bardziej 
bezpieczne, łatwiejsze w utrzymaniu reżimu sanitarnego, który jest wymagany. 
 
Odpowiedź. 

W dniu wczorajszym odpowiadając na pytanie oferenta, Zamawiający dokonał zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia dot. Łóżeczek/ leżaczków.  
Zmieniony opis pozycji to: 
Przeznaczenie: Do codziennego odpoczynku i snu niemowlęcia 
Stabilna i bezpieczna konstrukcja NP. STALOWA, UMOŻLIWIAJĄCA UKŁADANIE ŁÓŻECZEK 
JEDNO NA DRUGIM (UŁATWIA PRZECHOWYWANIE) 
Bezpieczne, zaokrąglane narożniki 
Typ: z możliwością złożenia (NP. UKŁADANIE ŁÓŻECZEK JEDNO NA 
DRUGIM) 
Pokrowiec w komplecie - OPCJONALNIE 
Wymiary min. 120 x 55 CM 

mailto:kancelaria@parafia.swietej-anny.pl


Projekt „ŻŁOBEK ŚWIĘTEJ ANNY”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

RPLD.10.01-00-10-B026/19 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Biuro projektu: 
Parafia Świętej Anny  
ul. Śmigłego Rydza 24/26, domofon – nr 1 
93-281 Łódź 
e:mail: kancelaria@parafia.swietej-anny.pl 

 
 

 

Zrezygnowaliśmy z zapisu: turystyczne. Preferowane łóżeczka to o stabilnej konstrukcji np. 
stalowej, UMOŻLIWIAJĄCEJ UKŁADANIE ŁÓŻECZEK JEDNO NA DRUGIM (UŁATWIA 
PRZECHOWYWANIE). Placówka jest i będzie przygotowana na utrzymanie reżimu sanitarnego. 
Łóżeczka „przetrwać” powinny okres zarówno pandemii, jak i późniejszy.  

 
3. Pytanie. Część 3. Wyposażenie kuchni i miejsca spożywania posiłków.  

Czy zamawiający dopuszcza stół chłodniczy o wymiarze 1360x700x850? 
Odpowiedź. Nie, z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe. Stół o wymiarach innych niż 
podane w opisie niestety nie zmieści się w pomieszczeniu. 

 
4. Pytanie. Część 3. Wyposażenie kuchni i miejsca spożywania posiłków.  

Czy zamawiający dopuszcza zmywarke o wymiarze 650x845x1640 i mocy 7,13kW Czy 
zamawiający wymaga uzdatniacz wody do zmywarki?  
Odpowiedź. Nie, z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe. Zmywarka o wymiarach innych 
niż podane w opisie niestety nie zmieści się w pomieszczeniu. Moc – dopuszcza się wskazaną 
moc. Uzdatniacz wody nie jest wymagany. 

 
W związku z pytaniami nr 4 i 5, proszę uwzględnić, iż podane wymiary są maksymalne z 
uwagi na ograniczenia lokalowe (stół roboczy oraz zmywarka).  
 
05.06. 
 

5. Pytanie. Część 4. Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; Poz. 
Stacja pogody  
"Stacja pogodowa z pomiarem wiatru i deszczu wykorzystująca bezprzewodową transmisję 
danych poprzez fale radiowe. Barometryczna prognoza pogody z symbolami pogodowymi i 
wyświetlaczem trendów. Historia ciśnienia powietrza z wykresem słupkowym. Zegar z 
automatycznym ustawianiem czasu z zimowego na letni i na odwrót. Przejrzysty wyświetlacz 
prognozy pogody, alarmu pogodowego oraz pamięci danych pogody." - opisana stacja pogody 
jest nigdzie niedostępna. Czy preferują państwo zamiennik? 

 
Odpowiedź.  
W sytuacji gdy podana pozycja uwzględniająca opis przedmiotu zamówienia nie jest dostępna 
obecnie na rynku, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie stacji pogody o zbliżonych 
parametrach. Zamawiający jednak wymaga zaproponowania stacji pogody o min. parametrach: 
Stacja pogody z pomiarem wiatru i deszczu. Bezprzewodowa. Z zegarem. Minimalne funkcje: 
temperatura, wilgotność, wartości MAX / MIN , ciśnienie powietrza , data, alarm mrozu. 
 

6. Pytanie. Część 5. Drobne wyposażenie niezbędne do organizacji opieki nad dziećmi 
W części 5  "Artykuły papiernicze: Kolorowanki, kredki świecowe- opływowy kształt, bloki do 
malowania, farby do malowania dłońmi, naklejki, plastelina/ ciastolina" Zestaw odpowiedni dla 
maluchów. Kredki farby i plastelina w co najmniej 12 kolorach. Zgodne z metodą nauczania 
Montessori. - Czy mamy stworzyć z tego zestaw? Ponieważ opis pozycji wyklucza artykuły 
wymienione w nazwie pozycji. 
 
Odpowiedź.  
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Tak, można stworzyć 50  kompletów. W skład kompletu powinny wchodzić jednak co najmniej: 
Artykuły papiernicze: Kolorowanki, kredki świecowe- opływowy kształt, bloki do malowania, 
farby do malowania dłońmi, naklejki, plastelina/ ciastolina. Przy czym Kredki farby i plastelina w 
co najmniej 12 kolorach. 
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