BZP.38.382-46.11.1.18

Jastrzębie – Zdrój, 04.12.2018 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawę wyposażenia biurowego w ramach projektu: „Doposażenie stanowisk
pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”
(BZP.38.382-46.18).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.12.2018 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 1, 3 Czy na podstawie wymagań jakościowych zapisanych
specyfikacji tj. ścieralność; min 150 000 cykli Martindala, Zamawiający wymaga potwierdzenia
certyfikatem wytrzymałościowym zgodnym z EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3? Wskazane
certyfikaty wskazują, iż produkt spełnia wymagania stawiane przez żądaną przez
zamawiającego specyfikację.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 2 Czy na podstawie wymagań jakościowych zapisanych specyfikacji
tj. ścieralność ; min 300 000 cykli Martindala, Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem
wytrzymałościowym zgodnym z EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 ? Wskazane certyfikaty
wskazują, iż produkt spełnia wymagania stawiane przez żądaną przez zamawiającego
specyfikację.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 1 Czy poprzez zapis ergonomiczne krzesło biurowe, Zamawiający
rozumie iż krzesło ma być zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. NR.
148.poz.973) i żąda protokołu oceny ergonomicznej? Krzesło nie potwierdzone protokołem oceny
ergonomicznej pozwala na zaoferowanie krzeseł standardowych potocznie zwanymi
ergonomicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 2 Czy poprzez zapis ergonomiczne krzesło biurowe tapicerowane
materiałem zmywalnym, Zamawiający rozumie iż krzesło ma być zgodne z Rozporządzeniem
MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. NR. 148.poz.973) i żąda protokołu oceny ergonomicznej? Krzesło

nie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej pozwala na zaoferowanie krzeseł
standardowych potocznie zwanymi ergonomicznymi.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 3 Czy poprzez zapis ergonomiczne krzesło biurowe z zagłówkiem,
Zamawiający rozumie iż krzesło ma być zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998
(Dz. U. NR. 148.poz.973) i żąda protokołu oceny ergonomicznej? Krzesło nie potwierdzone
protokołem oceny ergonomicznej pozwala na zaoferowanie krzeseł standardowych potocznie
zwanymi ergonomicznymi.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Dotyczy pozycja 1, 2, 3 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez
stwierdzenie ,,siedzisko i oparcie z pianki ciętej lub wylewanej” ? Czy Zamawiający żąda
możliwości wyboru podczas składania zamówienia z jakiego rodzaju pianki mają być wykonane
fotele tj. pianka cięta lub wylewana. Wymagania stawiane dotychczas przez specyfikację są nie
jasne i umożliwiają oferentom zaoferowanie foteli wyposażonych jedynie w piankę ciętą, która
jest tańszą alternatywą dla pianki wylewanej.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 1,
Ad. 2 Lp. I poz. 11. zmienia zapis z:
11.

Siedzisko i oparcie z pianki ciętej lub wylewanej, tapicerowane tkaniną o parametrach nie
gorszych niż: ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, skład: 100% poliester ; gramatura:
min. 250 g/m2 .

który otrzymuje nowe brzmienie:

11.

Siedzisko i oparcie z pianki ciętej lub wylewanej z możliwością wyboru przez
Zamawiającego pianki podczas składania zamówienia, tapicerowane tkaniną o parametrach
nie gorszych niż: ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, skład: 100% poliester ;
gramatura: min. 250 g/m2 .

Oraz w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 3,
Ad. 4 Lp. I poz. 15. zmienia zapis z:
15.

Siedzisko i oparcie z pianką ciętą lub wylewaną.

który otrzymuje nowe brzmienie:
15.

Siedzisko i oparcie z pianką ciętą lub wylewaną wylewanej z możliwością wyboru przez
Zamawiającego pianki podczas składania zamówienia.

Ponadto, Zamawiający na podstawie pytania zmienia we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 4 do SIWZ zmienia zapis z:
„Załącznik do umowy:”
1 – Formularz asortymentowo – cenowy (Parametry techniczno – użytkowe)
2 - Zestawienie
który otrzymuje nowe brzmienie:
Załącznik do umowy:
1 – Formularz asortymentowo – cenowy (Parametry techniczno – użytkowe)
2 – Zestawienie I – Pakiet 1
3 – Zestawienie II – Pakiet 2
we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ w załączniku nr 2 do umowy
„Zestawienie” zmienia zapis z:

Załącznik nr 2

Zestawienie
Dostawa wyposażenia biurowego w ramach projektu: „Doposażenie stanowisk
pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.”
Znak sprawy: BZP.38.382-46.18
Nr umowy………… data zawarcia ……………………………
Pakiet nr ………………

L.p.

Opis
przedmiotu
zamówienia

Producent, model,
nr katalogowy
(jeżeli dotyczy)

Ilość

J.m.

Kolor według
otrzymanego
wzornika

Etap
dostawy
(I lub II)

który otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik nr 2

Zestawienie I
Dostawa wyposażenia biurowego w ramach projektu: „Doposażenie stanowisk
pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.”
Znak sprawy: BZP.38.382-46.18
Nr umowy………… data zawarcia ……………………………
Pakiet nr 1

L.p.

Opis
przedmiotu
zamówienia

Producent,
model, nr
katalogowy

Ilość

J.m.

Kolor według
otrzymanego
wzornika

Etap
dostawy (I
lub II)

Rodzaj pianki
użytej na
siedzisko i

(jeżeli dotyczy)

oparcie, tj.
ciętej lub
wylewanej

we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ dodaje Załącznik nr 3 do umowy o
treści:
Załącznik nr 3

Zestawienie II
Dostawa wyposażenia biurowego w ramach projektu: „Doposażenie stanowisk
pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.”
Znak sprawy: BZP.38.382-46.18
Nr umowy………… data zawarcia ……………………………
Pakiet nr 2

L.p.

Opis
przedmiotu
zamówienia

Producent, model,
nr katalogowy
(jeżeli dotyczy)

Ilość

J.m.

Kolor według
otrzymanego
wzornika

Etap
dostawy
(I lub II)

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Pakiet nr 1 pozycja 1, 2 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez
stwierdzenie ,,wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-540 mm”? Czy Zamawiający
rozumie poprzez to, że krzesło ma mieć regulowaną wysokość siedziska w zakresie nie
mniejszym niż 410-540 mm licząc od podłogi do górnej krawędzi siedziska. Wymagania stawiane
obecnie przez specyfikację pozwalają na zaoferowanie krzesła z dowolną regulacją wysokości
pod warunkiem, iż najniższa pozycja będzie mieściła się w zakresie 410-540 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 1,
Ad. 2 Lp. I poz. 17. zmienia zapis z:
17.

Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-540 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:
17.

Regulowana wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-540 mm

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Pakiet nr 1 pozycja 3 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie

,,wysokość siedziska: 410-540 mm”? Czy Zamawiający rozumie poprzez to, że krzesło ma mieć
regulowaną wysokość siedziska w zakresie nie mniejszym niż 410-540 mm licząc od podłogi do
górnej krawędzi siedziska. Wymagania stawiane obecnie przez specyfikację pozwalają na
zaoferowanie krzesła, które nie posiada regulacji wysokości pod warunkiem, iż najniższa pozycja
będzie mieściła się w zakresie 410-540 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 3, Lp.
I poz. 5. zmienia zapis z:
5.

Wysokość siedziska : 410-540 mm,

który otrzymuje nowe brzmienie:
5.

Regulowana wysokość siedziska : 410-540 mm,

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Pakiet nr 1 pozycja 4 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie
,,wysokość siedziska: 410-505 mm”? Czy Zamawiający rozumie poprzez to, że krzesło ma mieć
regulowaną wysokość siedziska w zakresie nie mniejszym niż 410-505 mm licząc od podłogi do
górnej krawędzi siedziska. Wymagania stawiane obecnie przez specyfikację pozwalają na
zaoferowanie krzesła, które nie posiada regulacji wysokości pod warunkiem, iż najniższa pozycja
będzie mieściła się w zakresie 410-505 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 4, Lp.
I poz. 2. zmienia zapis z:
2.

Wysokość siedziska 410-505 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:
2.

Regulowana wysokość siedziska 410-505 mm

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):
Pakiet 1 pozycja 2 Czy z uwagi na zastosowanie krzeseł w jednostce służby zdrowia
Zamawiający wymaga by tkanina zmywalna była wzbogacona naturalną ochroną antybakteryjną
zapobiegającą powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona
jonami srebra). Powyższa technologia jest powszechnie stosowana w szpitalach i ogranicza
rozprzestrzenianie bakterii.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 2 (Biurko):
Pakiet 2 pozycja 1,2 Czy w związku z posiadaną przez szpital akredytacją Zamawiąjący wymaga
by biurka i posiadały atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, oraz atest PZH?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):

Pakiet 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści Ergonomiczne krzesło biurowe dla osoby o wadze
pow. 150 kg o poniższych parametrach:
Ergonomiczne krzesło biurowe dla osoby o wadze pow. 150 kg
Zagłówek: regulowany, tapicerowany
Oparcie: tapicerowane
Siedzisko: tapicerowane
Podłokietniki stałe,wykonane ze stali chromowanej z nakładkami ze skóry
Podnośnik: pneumatyczny, standardowy
Podstawa pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane
Kółka: : φ 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne
Wysokość całkowita: 1175-1330 mm
Wysokość siedziska regulowana w zakresie 410-505 mm
Szerokość siedziska: 540 mm
Głębokość siedziska: 500 mm
Wysokość podłokietnika: 255 mm

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 3 (Lampka):
Pakiet nr 2 pozycja nr.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę na biurko o regulacji
głowicy lampy w zakresie 90 stopni i kącie padania światła w zakresie 120 stopni?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 3 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu”,
„Parametr/Warunek wymagany” w Ad. 1, Lp. I poz. 6 zmienia zapis z:
6.

Regulowane głowica lampy 120 stopni

TAK

który otrzymuje nowe brzmienie:
6.

Regulowane głowica lampy 90 stopni lub 120 stopni

TAK, podać

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1 – Krzesło)
po zmianach z dnia 04.12.2018 r.;

- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 3 –
Lampka) po zmianach z dnia 04.12.2018 r.;
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 04.12.2018 r.;
Pozostała treść SIWZ oraz załączniki do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe
informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem

