
Znak: AG.I.272.1.5.2018                                                                              Kielce, dn. 10 maja 2018 r. 
 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakup mebli dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”, znak: AG.I.272.1.5.2018. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w związku z zadanymi 

pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

„ Dotyczy części pierwszej: 

Poz. 1. - biurko małe. Czy określając prowadnice jako metalowe mają Państwo na myśli prowadnice 

rolkowe czy kulkowe? Proszę podać szerokości szafek oraz czy ich plecy mogą być wykonane z płyty 

HDF ”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w  zakresie części I poz.1 – biurka małe - prowadnice metalowe maja być 

rolkowe. Szerokość szafek 34 cm- 35 cm, na całej szerokości między szafkami półka pod klawiaturę. 

Zamawiający informuje, iż plecy szafek biurka mają być wykonane z płyty meblowej laminowanej  

18 mm, zgodnie z zapisami SIWZ 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, OPZ- Załącznik nr 1a do SIWZ oraz Załącznik 

3a do SIWZ.  

 

Pytanie 2: 

„ Dotyczy części pierwszej: 

Poz. 2 - biurko duże- proszę o potwierdzenie, że biurko nie posiada szafek ani półki na klawiaturę”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

„ Dotyczy części pierwszej: 

Poz. 6, 7,8 - kontenery - czy plecy kontenerów mogą być wykonane z płyty HDF?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 



Pytanie 4: 

„ Dotyczy części pierwszej: 

Poz. 9 - komoda - prowadnice metalowe- jak w pozycji 1 ” 

 

Odpowiedź: 

Tak. Metalowe prowadnice rolkowe. 

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, OPZ- Załącznik nr 1a do SIWZ oraz Załącznik 

3a do SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

„ Dotyczy części 1: 

Poz. 13. Krzesło tapicerowane - czy określając oparcie jako zakończone półokrągło mieli Państwo  

na myśli sam szczyt stelaża oparcia jak na załączonym zdjęciu czy oczekują Państwo aby całe oparcie 

było wygięte w łuk? ” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6: 

„ Pytanie ad. części 1, pozycja 14 Fotel/krzesło do stołu konferencyjnego 

1.Czy Zamawiający dopuści szerokość siedziska wynoszącą mniej niż 550mm, np. 525 mm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w ten 

sposób, że: 

a) zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego aktualnie 

obowiązujący - Załącznik nr 1a do SIWZ -  Opis przedmiotu zamówienia dla Części I oraz Załącznik 

nr 3a - Formularz cenowo - asortymentowy dla Części I. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralna część i nie powoduje przedłużenia terminu składania 

i otwarcia ofert. Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.  

 

  

 

 


