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Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę mebli biurowych dla Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
W pozycjach 5 – Stół konferencyjny duży, oraz 17 – Stół prostokątny w Opisie Przedmiotu
Zamówienia Zamawiający określił kolorystykę blatów jako ,,brzoza polarna”.
Z uwagi na bardzo dużą ilość różnych kolorów i producentów płyt istniejących na rynku nie
mamy pewności co do właściwego punktu odniesienia tego koloru. Dlatego pytamy, czy
zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tych mebli przy użyciu płyty w kolorze
Brzoza, Dekor Egger H 1733?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykonanie
wskazanych mebli przy użyciu płyty w kolorze Brzoza, Egger H 1733.
Pytanie 2
W pozycji 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający opisał parametry jakie musi
spełniać krzesło konferencyjne z mechanizmem samo powrotu.
Z uwagi na to, że nie jest to rozwiązanie bardzo popularne, aby zapewnić Zamawiającemu
otrzymanie korzystniejszej oferty prosimy o zwiększenie tolerancji wymiarów do 10%
zamiast +-30 mm.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany
dotyczącej tolerancji wymiarów w Załączniku Nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
w pozycji 4 – krzesło konferencyjne z mechanizmem samopowrotu typu KS1.
Zapis otrzymuje brzmienie:
Wymiary (+-10%): Szerokość całkowita: 760 mm, głębokość całkowita: 760 mm,
wysokość: 900 - 1020 mm, szerokość oparcia: 450 mm, szerokość siedziska: 480 mm,
głębokość siedziska: 420 mm, wysokość siedziska: 430 - 550 mm, wysokość podłokietników
od podłoża: 650 - 770 mm
Na stronie internetowej UOKiK został zamieszczony Załącznik Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia) uwzględniający dokonane zmiany.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert
i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy
składać do dnia 10 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 10 sierpnia
2016 r. godz. 11:30.
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