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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 12 czerwca 2018 r. do Zamawiającego
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiam ich treść wraz
z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
„Zamawiający opisując przedmiot zamówienia [krzesła, fotele] posłużył się bardzo precyzyjnie
określonymi wymiarami konkretnych produktów, jednocześnie nie wyznaczając tolerancji. Aby
było możliwe złożenie oferty na produkty równoważne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych o uczciwej konkurencji, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie dla
krzeseł tolerancji wymiarowej na poziomie 5%. Taki zapis umożliwi złożenie oferty na produkty
spełniające wymogi Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności ofert.
Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarową na poziomie 5%?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza w pozycjach 6, 7,8,13 SOPZ tolerancję wymiarową na poziomie ±5%.

PYTANIE 2
„Odsetki karne za opóźnienie w realizacji w przypadku tego przetargu - 5% - są znacznie
wyższe niż obecnie stosowane. Powszechnie stosowana wartość odsetek karnych za opóźnienie
w realizacji zamówienia to najczęściej 0,1%. Czy Zamawiający zmieni wartość odsetek karnych
na mniejszą?”
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.
PYTANIE 3
„Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów? Jeżeli tak proszę o podanie zakresu.
Krzesła opisane są w milimetrach co w sposób pośredni wskazuje na jednego producenta.”
ODPOWIEDŹ
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt. 1.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert zostaje przesunięty na 18
czerwca 2018 r. godz. 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii,
pokój nr 204 piętro 2.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 18 czerwca 2018 r.
o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 239 piętro 2.

