
Odpowiedzi do treści zapytania ofertowego  z dn. 28.02.2019 – numer sprawy WSA/ZP/BA/09/2019 

 

Pytania do Części I  

1. Czy plecy szafy muszą być wykonane w płycie laminowanej HDF KRONOSPAN 1937 PE Calvados 3 mm? 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty HDF 3mm w kolorze białym. 

 
2. Czy w związku z wymogiem certyfikatu ISO, Zamawiający dopuszcza wykonanie szafy w płycie melaminowanej 
o zbliżonym dekorze? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dopuszcza wykonanie szaf w płycie melaminowanej o zbliżonym kolorze. 
 
3. Czy Zamawiający wymaga użycia zamka baskwilowego blokującego drzwi w 3 punktach, co sugerowałby 
rysunek? 
  
Odpowiedź. 
Zamawiający wymaga zamek zasuwkowy blokujący drzwi w jednym punkcie rysunek jest tylko rysunkiem 
poglądowym. 

Opracował Paweł Sobieraj 

Pytania do Części II  

1. Pomiędzy formularzem ofertowy cz. 2 a opisem przedmiotu zamówienia istnieje pewna niespójność. W poz. 8 

opisu widnieje kontener podbiurkowy sędziowski – 2 szt., zaś w formularzu cenowym w pkt. 8 kontener 

podbiurkowy  - 5 szt . Prosimy o wskazanie właściwych ilości oraz wolumenu rzeczowego. 

Odpowiedź.  Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę pisarską w formularzu ofertowym dla części II w poz. 8 : 
kontener podbiurkowy sędziowski – 2 szt. Uchyla formularz ofertowy dla części II i wprowadza formularz ofertowy 
dla części II wersja 2B.1. 

2. Proszę o informację, czy regulacja dostawek w pkt. 2/6 muszą być dostosowane do regulacji biurek przy 
których będą funkcjonować? 

Odpowiedź. Dostawki powinny mieć regulację taką jak biurka zgodnie z opisem w ust 5 pkt. 7 Załącznika 1B część II 
Opis przedmiotu zamówienia dla części II. 

3. Czy w zakresie kolorystyki stelaży Zamawiający dopuszcza odstępstwa związane z odcieniem wnikającym z 
danego procesu technologicznego malowania? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza innych odcieni malowania stelaży metalowych. 

4. Czy w biurkach pracowniczych, zgodnie z rysunkiem Oferent powinien uwzględnić zawiesie pod komputer? 

Odpowiedź.  Należy uwzględnić zawiesie na komputer, jak to jest na rysunku. 
 

5. W szafie w poz. 3 Zamawiający wymaga zastosowania przegrody pionowej oraz 5 półek. Czy półki mają być 
rozmieszczone w jednej komorze czy w obu? Jeśli w obu, czy powinno zastosować  10 półek? Zastosowanie 5 
półek o grubości 18 mm, bez przegrody pionowej będzie wpływało na stabilność szafy. Wskazane byłoby 
zastosowanie półek o grubości 25 mm. Prosimy o wskazanie właściwej metodologii. 



Odpowiedź.  Pisząc 5 półek Zamawiający miał na myśli 5 poziomów, a wiec w obu komorach po 5 półek (razem 10 
elementów półek) o grubości 18 mm. 

6. Prosimy o wskazanie czy szafa w poz. 4 powinna podsiadać drzwi przesuwne czy uchylne? 

Odpowiedź.  Szafa aktowa pracownicza ma mieć drzwi uchylne. 

7. Zastosowanie w szafy w poz. 4 dwóch półek z przegrodą pionową oznacza niewykorzystanie przestrzeni, 
podobnie jak w pyt. 5. Prosimy o wskazanie właściwej metodologii lub szerokości półek, jakie należy zastosować? 

Odpowiedź.  Podobnie jak przy odpowiedzi na pytanie 5 należy zapewnić 2 poziomy z półkami, czyli należy wykonać 
4 elementy półki. 

8. Czy zamiast stosowania próby grafitowej, która jest na podstawie przeprowadzanych badań mało efektywna, 
zmieni wymóg na deklaracje producenta o zastosowaniu w swoich produktach doklejki laserowej, dostarczonych 
przez danego dostawcę? 

Odpowiedź.  Zamawiający zmienia zapis w: ust. 5 pkt. 16, ust 6 pkt. 14, ust 8 pkt 8 Załącznika 1.B część II Opis 
przedmiotu zamówienia, które otrzymują następujące brzmienie: 
„nie dopuszcza się montowania obrzeża za pomocą kleju. Zamawiający wymaga, aby producent mebli  stosował w 
oferowanych meblach doklejki laserowe, na  potwierdzenie Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia 
oświadczenia potwierdzającego w/w wymóg.  

9. Czy kontenery powinny mieć charakter mobilny, czy też stacjonarny? Zamawiający wymaga regulatorów 
poziomu, a one wykluczają mobilność, zaś rysunek sugerują drugą funkcjonalność. 

Odpowiedź.  Kontenery powinny być mobilne, a więc na kółkach, jak to pokazano na rysunku. 

10. Podana przez Zamawiającego kolorystka Tabac Cherry R3048 (płyta niedostępna) Dąb Cantori R4128 jako 
przykladowe sugeruje wykończenie laminowane, zaś wymagane parametry techniczne wykończenie 
melaminowane. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza poza kolorystyką zbliżoną, materiały o 
podobnym charakterze zgodne z wymaganymi parametrami? 

Odpowiedź.  Zamawiający nie  dopuszcza poza kolorystyką zbliżoną, materiały o podobnym charakterze zgodne z 
wymaganymi parametrami. 

Opracował Zbigniew Kowalski 

 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się integralną 

częścią zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień nie zmienia w 

istotny sposób ustalone zasady postępowania, a także przedmiotu zamówienia  w związku z powyższym 

Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu na  składanie ofert. 

 
 

 

 


