
 

 

Poznań, 19.04.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na dostawę mebli. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1 

 

Pytanie nr 1: 

Czy dopuszczają Państwo  wykonanie zabezpieczeń zewnętrznych krawędzi mebli obrzeżem PCV gr. 2 

mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty meblowej, półki i wewnętrzne krawędzie zabezpieczone 

obrzeżem o gr.  0,5 mm. 

Odpowiedź: 

Tak , Zamawiający dopuszcza wykonanie zabezpieczeń zewnętrznych krawędzi mebli obrzeżem PCV gr. 2 

mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty meblowej, półki i wewnętrzne krawędzie zabezpieczone 

obrzeżem o gr.  0,5 mm i dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we właściwym miejscu. 

 

Pytanie nr 2: 

Jakie jest rozmieszczenie pomieszczeń w poszczególnych delegaturach. Chodzi o ilość pokoi, piętro na 

jakim się znajdują oraz możliwość skorzystania z windy. 

Odpowiedź: 

Rozmieszczenie pomieszczeń w poszczególnych delegaturach przedstawia się następująco: 

 

Poznań  -     parter, 2 piętro, winda oraz  schody wejściowe do budynku 

Kalisz     -     2 i 3 piętro, winda 

Konin    -     1 piętro,  brak windy 

Leszno  -     1 piętro, brak windy 

Piła        -     parter, brak windy, schody wejściowe do budynku 

  

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w siedzibie WIOŚ w Poznaniu oraz delegaturach w 

Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00. 
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Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1: 

Proszę o podanie pięter w poszczególnych miejscach, na których ma się odbywać dostawa i montaż mebli 

oraz informacji odnośnie dostępności windy 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź nr 2 z wniosku nr 1. 

 

Pytanie nr 2: 

Szafa aktowa - proszę o dopuszczenie wykonania drzwi szafy z płyty grubości 18 mm. Zastosowanie 

grubszej płyty nie wpłynie na poprawę stabilności mebla, a jedynie wpłynie na wagę drzwi co może 

osłabić zawiasy. Jednocześnie proszę o wskazanie, czy zawiasy mają być zwykłe czy z cichym domykiem. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi szafy o gr. 18 mm 

Tak, Zamawiający informuje, że należy zastosować zawiasy zwykłe. 

Pytanie nr 3: 

Szafa aktowa - Czy Zamawiający opisując zamki jako ISO ma na myśli standardowe zamki patentowe? 

Jeśli nie, proszę o doprecyzowanie opisu bądź zamieszczenie zdjęcia poglądowego. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający informuje, że należy zastosować zamki patentowe. 

 

Pytanie nr 4: 

Biurko - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nóg o średnicy 40mm lub o przekroju 40x40 mm?. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie nóg o średnicy 40mm lub o przekroju 40x40 mm i dodaje 

powyższy zapis do treści SIWZ we właściwym miejscu. 

Pytanie nr 5: 

Biurko- Proszę o zamieszczenie zdjęcia poglądowego koloru kwarc, którym mają być lakierowane stelaże. 

Nie spotkaliśmy się z takim określeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez kolor kwarc ma na myśli kolor szary, metaliczny lub zbliżony kolorem do 

wymienionych. 

 

Pytanie nr 6: 

Biurko - Proszę o podanie sposobu łączenia blendy lub informację czy Zamawiający zdaje się na 

propozycję Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści wykonanie blendy (maskownicy od strony czołowej) z 

płyty grubości 18 mm? Zastosowanie grubszej płyty do biurka na stelażu metalowym jest zbędne. Gdyby 

Zamawiający wymagał biurek z nogami z płyty wiórowej, zastosowanie tej grubości poprawiłoby 

stabilność biurka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby w tym zakresie Wykonawca wybrał sposób łączenia blendy. Tak, 

Zamawiający dopuszcza  gr. maskownicy  18mm i dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we właściwym 

miejscu. 
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Pytanie nr 7: 

Biurko - Jaka ma być wysokość blendy? 

Odpowiedź: 

Wysokość  blendy min.  ¾ wysokości biurka i dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we właściwym 

miejscu 

Pytanie nr 8: 

Kontener- czy tył kontenera oraz dno szuflad może być wykonane z białej płyty HDF? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie tylnej ściany kontenera w kolorze białym wyłącznie od strony 

wewnętrznej kontenera dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we właściwym miejscu. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie dna szuflady kontenera z płyty HDF w kolorze białym dodaje 

powyższy zapis do treści SIWZ we właściwym miejscu. 

 

 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 


