Znak: AG.I.272.1.5.2018

Kielce, dn. 14 maja 2018 r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 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:
„Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów w zakresie +/-2% ?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w OPZ w opisie konkretnego asortymentu Zamawiający podał
tolerancje wymiarów.
Pytanie 2:
„Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 10.05.2018r. Czy Zamawiający udostępni zdjęcie będące
załącznikiem do pytania przesłanego przez Wykonawcę?”
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia zdjęcie pod następującym linkiem:
http://bip.kielce.uw.gov.pl/ftp/pliki/przetargi/krzeslo.jpg

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia atestów dla szaf metalowych, czy tylko stawia wymóg
aby szafy były zgodne z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4:
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie formularzy w formie edytowalnej.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż zamieszcza na stronie internetowej następujące Załączniki: Formularze
ofertowe nr 2a,2b,2c,2d do SIWZ oraz Formularze cenowo – asortymentowe nr 3a,3b,3c,3d do SIWZ
w formie edytowalnej.
Pytanie 5:
„ Ze względu na sporą ilość wyposażenia, która podlega zmontowaniu, prosimy o informację w jakich
godzinach będzie możliwy montaż. Czy meble mają być dostarczone na różne piętra? Jeśli tak, to na ile.
Czy budynek wyposażony jest w windę oraz czy jest przystosowany do podjazdu dla samochodów
ciężarowych?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż montaż będzie odbywał się w dniach pracy urzędu tj. pon.-pt. w godzinach
od 7.30 do 15.30. Meble mają być dostarczone na różne piętra w miejsce wskazane przez
Zamawiającego. Maksymalna ilość pięter to 8. Budynek wyposażony jest w windę osobową
i przystosowany jest dla samochodów o ładowności do 8 ton (np. wyposażony w tzw. „windę”).
Pytanie 6:
„Czy Zamawiający udostępni rysunek poglądowy dla krzesła konferencyjnego w ilości 30 sztuk?
Wykonawca chce dostarczyć krzesła zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego, a opis niejednoznacznie
stwierdza rodzaj krzesła, np. fotel typu „finka”.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje rysunkiem poglądowym.
Pytanie 7:
„ W związku z niejasnościami dotyczącymi warunków montażu oraz opisu przedmiotu zamówienia,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składana ofert, tj. do 18.05.2018 r”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przesunięty zgodnie z Informacją nr 2 dla
Wykonawców do 18.05.2018 r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w ten
sposób, że:
1. W poz. 14. Fotel/krzesło do stołu konferencyjnego - 30 szt. Opisu przedmiotu zamówienia ––
Załącznika nr 1a do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Było:
14. Fotel/krzesło do stołu konferencyjnego - 30 szt.
Fotel/krzesło konferencyjne tapicerowane, na metalowym chromowanym stelażu/płozach,
z podłokietnikami i drewnianymi nakładkami pod łokcie, tapicerka siedziska i oparcia - imitacja skóry (kolor

nakładek i tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym), wypełniona gąbką tapicerską . Wymiary: wys.
całkowita: 85-105 cm, siedzisko: szer. 55-60 cm, głęb. 45-50 cm, wys. siedziska 45-50 cm.
Jest:
14. Fotel/krzesło do stołu konferencyjnego - 30 szt.
Fotel/krzesło konferencyjne tapicerowane, na metalowym chromowanym stelażu/płozach,
z podłokietnikami i drewnianymi nakładkami pod łokcie, tapicerka siedziska i oparcia - imitacja skóry (kolor
nakładek i tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym), wypełniona gąbką tapicerską . Wymiary: wys.
całkowita: 85-105 cm, szerokość całkowita 55-60 cm, głęb. 45-50 cm, wys. siedziska 45-50 cm.

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zamieszcza na stronie internetowej BIP
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 3a do SIWZ Formularz cenowo - asortymentowy dla Części I – w formie edytowalnej.
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.

