nr postępowania DAZ/ZP/2/2022
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Dostawa mebli
biurowych”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, w późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które wpłynęły
do ww. postępowania:
Pytanie nr 1:
W specyfikacji biurek Zamawiający wymaga zastosowanie na krawędzi elementów chromowanych.
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż nie ma technicznej możliwości łączenia chromu z fornirem. Czy
Zamawiający dopuści zastosowanie elementów doklejki, które będą imitacją chromu do łączenia
elementów biurka?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów SWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza tolerancje podanych wymiarów w zakresie 10%? Prośba jest podyktowana
ograniczeniami jakie są związane z wymiarami dostępnego forniru.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancje podanych w OPZ wymiarów w zakresie do 2%.
Pytanie nr 3:
Czy w niektórych elementach zamiast płyty mdf można użyć płyty laminowanej? Ubiegający
o Zamówienie zwraca uwagę, iż elementy robocze (np. nogi) narażone są na uderzenia, zaś fornir jest
materiałem delikatnym. W związku z tym produkt może mieć uszkodzenia mechaniczne, które nie będą
podlegać reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy dopuszczając użycie elementów laminowanych
zamiast płyty mdf w zakresie elementów roboczych narażonych na uszkodzenia takich jak np. nogi.
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Pytanie nr 4:
W opisach komód Zamawiający wskazuje, iż powinny być one bezuchwytowe, natomiast na zdjęciach
posiadają tą cechę. Czy dopuszczalne jest zastosowanie uchwytów jako praktyczniejszego rozwiązania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytów w opisanych komodach.
Pytanie nr 5:
Ubiegający się o zamówienie informuje, iż wskazane przez Zamawiającego na zdjęciach produkty jako
pokazowe, mogą być już nieoferowane jako produkty standardowe. Czy Zamawiający dopuszcza drobne
modyfikacje konstrukcyjne, które nie mają wpływu na estetykę, ale różnią się od rozwiązań wskazanych
na fotografiach.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza drobne modyfikacje konstrukcyjne, które nie mają wpływu na
estetykę, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Wskazane w opisie krzesło konferencyjnie nie występuje wg producenta w wersji skórzanej, czy
Zamawiający dopuści rozwiązanie wykonane w eco skórze?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów SWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 7:
W przypadku sofy dwuosobowej producent wskazanego modelu nie przewiduje wersji o szerokości 120
cm, czy Zamawiający dopuszcza sofę o szerokości min. 120 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów SWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 8:
W przypadku stołów konferencyjnych jak należy rozumieć określenie dostęp od góry na elektronikę? Czy
chodzi o zastosowanie mediaportu, otworu, czy klapki uchylnej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przez określenie „od góry dostęp na elektronikę” rozumie zastosowanie klapki
uchylnej.
Pytanie nr 9:
Czy w przypadku np. biurka pok. 406 grubość płyty mdf dotyczy wszystkich elementów, czy tylko blatu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że grubość płyty mdf w pok. 406 dotyczy wyłącznie blatu biurka.
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Pytanie nr 10:
W przypadku szafy ubraniowej pok. 406 zamawiający wskazuje wymóg konstrukcyjny z płyty o grubości
13 mm, gdzie nie spotyka się płyt o grubości 12,5 mm. Prosimy o wskazanie właściwego parametru.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza grubość każdej płyty mdf 12,5 mm nie więcej niż 13,0 mm. W
związku z powyższym Wykonawca oferujący grubość płyty mdf 13 spełnia przedmiotowy warunek
opisany w OPZ.
Pytanie nr 11:
Proszę o ujednolicenie kolorystyki mebli, gdyż stosowany przez Zamawiającego zapis szary (antracyt)
określa dwa całkiem inne kolory.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza kolor szary albo antracyt – Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
który kolor zostanie zamówiony na etapie realizacji umowy.
Pytanie nr 12:
Pom. 407 prosimy o potwierdzenie o jaki typ biurka chodzi Zamawiającemu – na rysunku pokazuje
biurko prawe a wymaga dostarczenia lewego, który element jest dla wykonawcy bardziej wiążący – opis
czy rysunek?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia biurka z rozbudową prawą.
ZMIANA 1
Zamawiający zmienia zapisy pkt. 3 Gabinet nr 2 – pok 407 ppkt 1. Biurko Załacznika nr 1 do SWZ (OPZ)
nadając mu brzmienie:
„BIURKO Z ROZBUDOWĄ WYMIARY: 2400 x 1980 x 760 mm (szer. x głęb. x wys.) kolory forniru brązowy
popiel – brązowe drewno oraz szary (antracite) biurko z rozbudową prawą, w rozbudowie 2 szafki
zamykane na zamek, dwie szuflady oraz dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm.
Minimalna grubość każdej płyty mdf powinna wynosić 50 mm nie więcej niż 55 mm.
Biurko składające się z dwóch rodzajów okładzin. Wykończonych dwoma rodzajami forniru. Kolory
forniru brązowy popiel – brązowe drewno oraz szary (antracyt). Część wykonana z forniru w kolorze
antracyt wykonana z elementów podzielonych na 7 części. jak przedstawiono to na schemacie.
Wykończenie mebli wykonać zgodnie z załączonym schematem. Blat wykończony fornirem w kolorze
brązowy popiel, natomiast inne elementy wykonać należy w okładzinie koloru antracytowego.
Rozbudowa wykonana w fornirze brązowy popiel. Wszystkie połączenia elementów biurka wykonać
z elementów chromowanych. Dostęp górny na elektronikę o wymiarach 390 x 112 x 25 mm.
W rozbudowie biurka umieszczono dwie szafki oraz dwie szuflady. Szafki zamykane na zamek”.
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Pytanie nr 13:
W przypadku szafek wiszących z panelem prosimy o załączenie rysunku jak ma wyglądać wymagany
zestaw, ponieważ opis stoi w sprzeczności z załączonymi rysunkami
Odpowiedź:
Zamawiający poniżej prezentuje wizualizację szafek wiszących razem z panelem.

Pytanie nr 14:
Czy zamawiający dopuszcza użycie w blatach płyty o grubości 25 mm, ponieważ wymagany otwór na
elektronikę ma wysokość 25 mm, a wymagana płyta wg opisu ma mieć grubość 50-55 mm. Możliwość
wykonania takiego otworu nieprzelotowego wymaga zastosowania dłuta i może skutkować
uszkodzeniem delikatnej struktury forniru.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie otworu przelotowego w blacie. Zamawiający wymaga zastosowania
blatu o grubości 50 - 55 mm.
Pytanie nr 15:
Pom 411 – prosimy o wyjaśnienie konstrukcji biurka nr 1 oraz dostawki do biurka nr 2. Wskazana
dostawka jest dalej opisana jako stół konferencyjny.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że biurko nr 1 jest to biurko z rozbudową, a dostawka do biurka nr 2 jest to stół
konferencyjny dostawiony do biurka. Biurko nr 1 i dostawka do biurka nr 2 mają stanowić równą
powierzchnię jak na poniższym zdjęciu:
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ZMIANA 2
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą i w tym zakresie
dokonuje modyfikacji SWZ, poprzez nadanie nowego brzmienia:
a) pkt 13 SWZ, jak poniżej:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 10 czerwca 2022r. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.
b) pkt 14.2 SWZ, jak poniżej:
„Termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć zgodnie z pkt 1, w terminie:
do dnia 12 maja 2022 r. do godziny 11:00
(decyduje data i godzina przekazania oferty na ePUAP)”.
c) pkt 14.3 SWZ, jak poniżej:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2022 r. o godzinie 12:00 poprzez użycie mechanizmu do
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu oraz
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”.

Powyższe modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców.
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