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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 23/18/PN) na dostawę,
montaż i ustawienie mebli biurowych dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, w tym mebli przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
np. umożliwiających elektroniczną regulację biurka w pionie.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 11 i 12 czerwca 2018 r. do Zamawiającego
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam ich treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Proszę o podanie przykładowego rysunku biurka na metalowej podstawie dla poz. 12”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, iż dokładny opis biurka znajduje się w SOPZ.
PYTANIE 2
„Proszę o precyzyjne określenie podstawy dla stołu konferencyjnego modułowego poz. 10”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że dopuszcza konstrukcję nóg metalowych jako ramy składanej
ułatwiającej transport i przechowywanie stołu.

PYTANIE 3
„Krzesło obrotowe poz. 6 jest tylko jedno krzesło dokładnie z takimi wymiarami lecz nie
posiada regulowanej wysokości podpory lędźwiowej proszę o dopuszczenie krzesła obrotowego
bez regulowanej podpory lędźwiowej.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza krzesła obrotowego bez regulowanej podpory
lędźwiowej.
PYTANIE 4
„Stół konferencyjny poz.10 zamawiający wymaga aby blat wykonany został z płyty
melaminowanej DSP 55 mm, czy zamawiający dopuszcza wykonanie z płyty równoważnej
o podobnych parametrach.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SOPZ prawidłowa grubość blatu to 25mm.
Zamawiający w wyniku omyłki pisarskiej wskazał dwie grubości blatu. Zamawiający
informuje, że nie dopuszcza wykonania blatu z płyty równoważnej o podobnych parametrach.
PYTANIE 5
„Biurko prostokątne poz. 9 na stelażu metalowym regulowanym elektrycznie z maskownicą
przewodów od środka nogi, czy zamawiający dopuszcza oddzielnie montowaną maskownice
przewodów.”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza oddzielnie montowaną maskownice przewodów. Maskownica ma
być zamontowana w sposób estetyczny i bezpieczny dla użytkownika oraz pozwalająca na
swobodne poruszanie się użytkownika.
Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

