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Znak: AG.I.272.1.18.2019                                                                         Kielce, dn. 6 sierpnia 2019 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ 

 

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

„Zakup mebli biurowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

„zad. 1: poz.12: proszę o sprecyzowanie materiału na oparcie. Jest napisane "tkanina siatkowa" 

czy Zamawiający ma na myśli tkaninę membranową? czy może również dopuszcza oparcie 

całkowicie z przewiewnej siatki?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pisząc „pokrycie tkaniną siatkową” miał na myśli pokrycie oparcia wykonane z przewiewnej 

siatki. 

Pytanie 2: 

„zad. 1: poz.12: kolejne pytanie, jest napisane przy oparciu "regulowane min. 2 pozycje", chodzi tu 

o niezależną regulację wysokości oparcia np. w stylu zapadek czy jest to sformułowanie dot. regulacji 

odchylenia oparcia i blokady w min.2 pozycjach?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pisząc „regulowane (minimum 2 pozycje): wysokość, odległość od siedziska” miał na myśli 

regulacje wysokości oparcia w 2 pozycjach oraz regulacje odległości od siedziska w 2 pozycjach.  

 

Pytanie 3: 

„zad. 1 poz.15: "tapicerka skórzana" równocześnie znaczy skóra naturalna? bo może być też eko 

skórzana...” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pisząc „tapicerka skórzana” miał na myśli tapicerkę wykonaną ze skóry naturalnej. 

 

Pytanie 4: 

„zad. 1 poz.18: proszę o przesłanie przykładowego zdjęcia.” 
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Odpowiedź: 

 
 

Pytanie 5: 

„zad.2: proszę o dopuszczenie grubości blachy szafy na 0,7mm, jest to standard rynkowy 

oraz ~30% tańszy wyrób niż szafa o gr. 0,8m. Wszystkie pozostałe parametry są spełnione, 

szafy polskiej produkcji z wszelakimi dokumentami oraz niezawodną wytrzymałością.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Nie dopuszcza grubości blachy mniejszej niż 0,8 mm. 

 

Pytanie 6: 

„zad.3 poz.10: czy ze względów technologicznych, zostanie dopuszczona rama podblatowa malowana 

proszkowo na kolor alu, a tylko nogi na chrom?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w OPZ. Cały stelaż z metalu w kolorze chrom. 

 

Pytanie 7: 

„Część II - Szafy Metalowe 

Czy zamawiający dopuszcza wymiary szafy: wys1945xszer920xgł420?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej dokona zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI II.  

Jednocześnie informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach poprawiony w zakresie CZĘŚCI II Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz Załącznik nr 3b do SIWZ – Formularz cenowo asortymentowy. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1896 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

1. W Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI II - Załącznik nr 1b do SIWZ - wprowadza 

się następujące zmiany: 

Było:  

1. Szafa metalowa na akta dwudrzwiowa – 24 szt. 

Metalowa szafa aktowa o zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości 0,8-1.0 mm. Drzwi 

skrzydłowe szaf osadzone na wewnętrznych zawiasach, zapewniających swobodny dostęp do wnętrza. 

Drzwi muszą posiadać zamek kluczowy z pokrętłem ryglujący w dwóch punktach. Możliwość regulacji 

wysokości półek co 25 mm umożliwiające dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
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Szafa musi posiadać nóżki z regulacją umożliwiającą poziomowanie szafy. Wymiary: wysokość 1950-

2100 mm, szerokość 800-900 mm, głębokość minimum 400 mm. Szafa malowana proszkowo, kolor szary 

„komputerowy”. 

 

Jest: 

1. Szafa metalowa na akta dwudrzwiowa – 24 szt. 

Metalowa szafa aktowa o zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości 0,8-1.0 mm. Drzwi 

skrzydłowe szaf osadzone na wewnętrznych zawiasach, zapewniających swobodny dostęp do wnętrza. 

Drzwi muszą posiadać zamek kluczowy z pokrętłem ryglujący w dwóch punktach. Możliwość regulacji 

wysokości półek co 25 mm umożliwiające dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Szafa musi posiadać nóżki z regulacją umożliwiającą poziomowanie szafy. Wymiary: wysokość 1945-

2100 mm, szerokość 800-920mm, głębokość minimum 400 mm. Szafa malowana proszkowo, kolor szary 

„komputerowy”. 

 

4. W Formularzu cenowo asortymentowym – Załączniku nr 3b do SIWZ w zakresie CZĘŚCI II 

wprowadza się zmiany w kolumnie Nazwa asortymentu w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia w następujący sposób: 

Było:  

Metalowa szafa aktowa o zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości 0,8-1.0 mm. Drzwi 

skrzydłowe szaf osadzone na wewnętrznych zawiasach, zapewniających swobodny dostęp do wnętrza. 

Drzwi muszą posiadać zamek kluczowy z pokrętłem ryglujący w dwóch punktach. Możliwość regulacji 

wysokości półek co 25 mm umożliwiające dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Szafa musi posiadać nóżki z regulacją umożliwiającą poziomowanie szafy. Wymiary: wysokość 1950-

2100 mm, szerokość 800-900 mm, głębokość minimum 400 mm. Szafa malowana proszkowo, kolor szary 

„komputerowy”. 

 

Jest: 

Metalowa szafa aktowa o zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości 0,8-1.0 mm. Drzwi 

skrzydłowe szaf osadzone na wewnętrznych zawiasach, zapewniających swobodny dostęp do wnętrza. 

Drzwi muszą posiadać zamek kluczowy z pokrętłem ryglujący w dwóch punktach. Możliwość regulacji 

wysokości półek co 25 mm umożliwiające dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Szafa musi posiadać nóżki z regulacją umożliwiającą poziomowanie szafy. Wymiary: wysokość 1945-

2100 mm, szerokość 800-920mm, głębokość minimum 400 mm. Szafa malowana proszkowo, kolor szary 

„komputerowy”. 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach poprawiony w zakresie CZĘŚCI II - Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3b do SIWZ – Formularz cenowo asortymentowy.  

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i  nie powoduje przedłużenie terminu 

składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach.  

 


