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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2018 r.

AL-ZP.272-9/18/ZP/PN

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium
w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły
zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1
W wytycznych w zakresie wyposażenia meblowego (cześć I) w punkcie 8 Zamawiający wymaga „Meble
wykonane z płyty o gęstości minimalnej 650-690 kg/m3, klasa higieniczności E l, pokrytej obustronnie warstwą
melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie.”
W załącznikach 1-7 zamawiający wymaga wykonania mebli „w klasie ścieralności 3A”

Odpowiedź:
Załączniki 1-7 stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wymagania
zawarte w tych dokumentach były odczytywane łącznie, tj. wymagania postawione w jednym z tych
dokumentów obowiązują w innym dokumencie stanowiącym część opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wyjaśnia, że wymagana klasa odporności na ścieranie określająca odporność powierzchni
na mechaniczne uszkodzenia, podatność na zarysowania, zużycie, otarcia itp., wskazana przez Zamawiającego
jako 3A, jest wymogiem ostrzejszym w stosunku do „podwyższonej odporności na ścieranie”.
Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. każdy wymóg wykonania
mebli w klasie ścieralności 3A, zastąpiony zostaje wymogiem wykonania mebli w klasie ścieralności min. 2 (wg
normy EN 14323 lub równoważnej).

Pytanie 2
Czy przedłożenie deklaracji producenta płyty meblowej, że zastosowana płyta ma klasę ścieralności 3A jest
wymagane przy złożeniu oferty, czy też będzie wymagane przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź:
Przedłożenie deklaracji producenta płyty meblowej, że zastosowana płyta ma wymaganą klasę ścieralności jest
wymagane przed podpisaniem umowy. Dodatkowo, patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 3
Podana w opisie przedmiotu zamówienia klasa ścieralności 3A jest rozwiązaniem, którego fabryki meblowe
w Polsce nie stosują w standardzie. Wszystkie meble biurowe produkowane są z płyty o klasie ścieralności 1.
Czy dopuszczają Państwo w tym przypadku zastosowanie rozwiązania zgodnie ze standardami przyjętymi przez
fabryki?

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu
i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
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