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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 3 

Pytanie nr 1: 

Czy biurko ma być zabudowane od strony czołowej na całą wysokość? Czy ma to być blenda o danej 

szerokości (standardowej – ok 40 cm)? 

Odpowiedź: 

Biuro ma być zabudowane blendą, której wysokość to min. ¾ wysokości biurka. 

Wniosek nr 4 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ściany tylnej szafy (pozycja 1) z płyty pilśniowej białej o gr. min. 3 

mm?  

Wykonawca zwraca uwagę, że płyta pilśniowa biała o grubości min. 3 mm jest łatwo dostępna, natomiast 

wykonanie mebli z płyty pilśniowej o grubości min. 5 mm. może wiązać się z zagrożeniem dotyczącym 

terminowego terminu dostarczenia mebli. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Wniosek nr 5 

Pytanie nr 1: 

w związku chęcią przystąpienia do przetargu na dostawę mebli nr WAT.272.1.1.2019 proszę o odpowiedź 

na pytania precyzujące parametry mebli: 

 

1) SZAFA AKTOWA 

- czy ze względu na rozwiązania techniczne dopuszczają państwo możliwość wykonania korpusów z płyty 

18mm  

- czy dopuszczają państwo wykonanie pleców z płyty pilśniowej białej 3,2mm lub płyty meblowej białej 

16mm (w razie konieczności użycia grubszego elementu) 

2) BIURKO 
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- czy dopuszczają państwo zastosowanie blatu grubości 36mm 

- czy dopuszczają państwo zastosowanie osłony przedniej grubości 18mm 

3) KONTENER 

- czy dopuszczają państwo zastosowanie szuflad systemowych (metalowych cechujących się dużo wyższą 

wytrzymałością od płytowych, a jednocześnie zajmujących mniej miejsca) np. HAFELE lub HETTICH 

ewentualnie metalowych na rolkach typu METABOX 

4) KRZESŁO KONFERNECYJNE 

- producenci tego typu krzeseł stosują zamiennie siedzisko/oparcie tapicerowane lub ze sklejki - czy 

akceptują Państwo dla rozwiązania tapicerowanego osłonę panelu z polipropylenu  

Odpowiedź: 

1) SZAFA AKTOWA 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania korpusów z płyty 18mm i dodaje powyższy zapis do 

treści SIWZ we właściwym miejscu. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  wykonania pleców z płyty pilśniowej 3,2 mm. 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość  zastosowania płyty meblowej białej 16 mm i dodaje powyższy 

zapis do treści SIWZ we właściwym miejscu 

2) BIURKO 

Tak, Zamawiający dopuszcza tego typu zastosowanie i dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we 

właściwym miejscu 

3) KONTENER 

Tak, Zamawiający dopuszcza tego typu zastosowanie i dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we 

właściwym miejscu 

4) KRZESŁO KONFERENCYJNE 

Tak, Zamawiający dopuszcza i dodaje powyższy zapis do treści SIWZ we właściwym miejscu. 
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