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wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp: „Zakup, dostawa i montaż mebli dla 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”.

Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia 
treści ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie 1
Czy szafy mają mieć ironty żaluzjowe umieszczone pionowo (otwieranie i zamykanie) szaf w trybie opuszczania 
i podnoszenia żaluzji, czy też Zamawiający dopuszcza montaż żaluzji w pionie tj. odsuwanie (zamykanie i 
otwieranie) poprzez przesuwanie żaluzji prawo/lewo.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza montaż żaluzji w pionie (otwieranie i zamykanie żaluzji tylko i wyłącznie poprzez 
przesuwanie żaluzji - prawo/lewo.)

Z uwagi na intensywne warunki eksploatacji, proszę o dopuszczenie żaluzji wykonanych w całości z aluminium, 
zamiast z tworzywa sztucznego (PCV). Żaluzje aluminiowe, wbrew powszechnemu przekonaniu, są tańsze 
w produkcji i montażu, a ich trwałość jest zdecydowanie dłuższa. Biorąc pod uwagę, że korpusy szaf będą 
wykonane w całości z blach, uzupełnienie ich wyposażania także w metalowe (aluminiowe) fronty, wydaje się 
rozwiązaniem całkowicie zasadnym. Dokumentacja przechowywana w szafach z frontem aluminium, uzyska 
dodatkowe zabezpieczenie, którego nie zapewnia front wykonany z tworzyw sztucznych (PCV).

Zamawiający dopuszcza żaluzje wykonane z aluminium. Jednocześnie informuje, że zmianie ulega odpowiedź na 
pytanie nr 1 z dnia 8 marca 2019 r.

Pytanie 3
Część II- meble biurowe -regał na materiały informacyjne.
Pytanie: w regale na materiały informacyjne w regulowanej półce ma być zastosowana listwa do oznaczanie półki- 
czy listwa oznaczająca półkę może być wykonana z tworzywa sztucznego ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że listwa oznaczająca półkę może zostać wykonana z tworzywa sztucznego.

Pytanie 2

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania
2. a/a


