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Szczecin, dnia 24.10.2012 r.
ZZ- 2380-120/12                                                                        

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.)  zwanej  dalej  „uPzp”  na 
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mebli biurowych.

Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania w dniu 19 i  
22.10.2012r. wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacja siwz. 

Pytanie nr 1:
„ pozycja 6 i 7 krzesło typu ISO w formularzu kalkulacji cenowej: w opisie jest napisane: - „ tkanina ciemny 
popiel, steląż czarny”:
  - „ stelaż metalowy chromowany”
W opisie pojawia się sprzeczność, proszę określić jaki ma być stelaż?

Odpowiedź na pytanie: 
Poz.6
 Krzesło miękkie typu ISO, kolor: tkanina - ciemny popiel, stelaż czarny, tapicerowane tkaniną obiciową typu  
oban, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,  możliwość składania w stosie.

Poz. 7
Krzesło miękkie typu ISO, kolor: tkanina - ciemny brąz, stelaż czarny, tapicerowane tkaniną obiciową typu 
oban, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,  możliwość składania w stosie.

Pytanie nr 2:
 pozycja 4 w formularzu kalkulacji cenowej: w opisie jest napisane: 
- „ tkanina ciemny popiel, stelaż czarny”: 
-  „ podstawa pięcioramienna wykonana ze stali chromowanej”
W opisie pojawia się sprzeczność, proszę określić jaka ma być podstawa krzesła która zaliczana jest też 
jako stelaż? 

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający  wyjaśnia:  stelaż  czarny  dotyczy  obudowy  siedziska  i  oparcia,  natomiast  podstawa 
pięcioramienna krzesła ma być wykonana ze stali chromowanej.  

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza do produkcji mebli zastosowanie płyty w kolorze Olcha R4647 oraz Calvados 
R4964 z próbnika płyty Pfleiderer.

Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający dopuszcza do produkcji mebli zastosowanie płyty Pfleiderer w kolorze Olcha R4647, oraz płyty 
Pfleiderer w kolorze Calvados R 4966.  

Jednocześnie zamawiający wprowadza następujące modyfikacje siwz:

>>  załącznik nr 4.2 do siwz:   
zmodyfikowany załącznik w formacie pdf został zamieszczony na stronie zamawiającego

w pozycji 6  jest:
Krzesło miękkie typu ISO
- kolor: tkanina - ciemny popiel, stelaż czarny,
- tapicerowane tkaniną obiciową typu oban,
- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, 
- stelaż metalowy chromowany, 
- możliwość składania w stosie.



winno być:
  Krzesło miękkie typu ISO
- kolor: tkanina - ciemny popiel, stelaż czarny,
- tapicerowane tkaniną obiciową typu oban,
- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,  
- możliwość składania w stosie.

w pozycji 7 jest:
Krzesło miękkie typu ISO
- kolor: tkanina - ciemny brąz, stelaż czarny,
- tapicerowane tkaniną obiciową typu oban,
- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, 
- stelaż metalowy chromowany, 
- możliwość składania w stosie.

winno być:
  Krzesło miękkie typu ISO
- kolor: tkanina - ciemny brąz, stelaż czarny,
- tapicerowane tkaniną obiciową typu oban,
- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,  
- możliwość składania w stosie.

>> załącznik nr 6.2 do siwz: § 2 pkt.1 ppkt 2 
zmodyfikowany załącznik w formacie pdf został zamieszczony na stronie zamawiającego
jest:
Krzesła  i  fotele  obrotowe muszą posiadać atest  higieniczny wydany przez Państwowy  Zakład Higieny.  
Wszystkie krzesła i fotele obrotowe  muszą spełniać wymagania BHP oraz ergonomii, o których mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny  pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  ( Dz. U. Nr 148, poz.973)
winno być:
Krzesła obrotowe 10GTP z podłokietnikami i krzesła miękkie typu ISO muszą posiadać atest higieniczny 
(dotyczy pokryć tapicerskich) wydany przez Państwowy  Zakład Higieny.  Krzesła obrotowe  muszą spełniać 
wymagania BHP oraz ergonomii, o których mowa w  Rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia  1  grudnia  1998 r.  w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy na stanowiskach wyposażonych  w 
monitory ekranowe  ( Dz. U. Nr 148, poz.973)

>> załącznik nr 6.1 do siwz: § 2 pkt. 1 
zmodyfikowany załącznik w formacie pdf został zamieszczony na stronie zamawiającego
jest: 
1. Przedmiotem Umowy są  sukcesywne dostawy  fabrycznie  nowych  mebli  odznaczających  się  wysoką 
wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 
dostawy tj.:
      -  I Komisariat Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11
      -  Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim ul. Obr. Westerplatte 3
      -  Komenda Powiatowa Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19
      -  Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ul. Wojska Polskiego 2

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
1) Meble wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1, drewnopodobnej,  odpornej na 
odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć,
MEBLE  PRZEZNACZONE  DO  DŁUGOTRWAŁEGO  UŻYTKOWANIA  W  OBIEKCIE  UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ
2) Blaty biurek, stołów, kontenerów oraz wieńce szaf, szafek wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm,
3)  Stelaże,  korpusy  i  półki  (z  regulacją  wysokości  w  3  poziomach)  wykonane  z  płyty  melaminowanej  
dwustronnie o grubości 18 mm,
4) Wszystkie krawędzie widoczne i niewidoczne występujące w meblach oklejone ABS o grubości 2 mm,
5)  Stoły konferencyjne na stelażach metalowych i płycinowych, 
6)  Wysuwane półki na klawiaturę i szuflady na stalowych prowadnicach rolkowych
7)  Drzwi na stalowych zawiasach puszkowych samodomykających
8)  Plecy szafek HDF minimum 3 mm,
9)  Wszystkie biurka, stoły, szafki na stelażach płytowych wyposażone w ślizgacze PCV,



10) Uchwyty drzwi i szuflad metalowe łukowe w kolorze satyna, montowane 2-punktowo, rozstawie  128 mm,
11)  W górnym lewym narożniku blatu wykonać przelotki na kable,
Wszystkie  biurka  muszą  spełniać  wymagania  BHP oraz ergonomii,  o  których  mowa w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U.Nr 148, poz.973) 

winno być: 
1.Przedmiotem  Umowy  są  sukcesywne  dostawy   fabrycznie  nowych  mebli  odznaczających  się  wysoką 

wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 
dostawy tj.:

      -  I Komisariat Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11
      -  Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim ul. Obr. Westerplatte 3
      -  Komenda Powiatowa Policji w Gryficach ul. Mickiewicza 19
      -  Komenda Powiatowa Policji w Łobzie ul. Wojska Polskiego 2
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
MEBLE  PRZEZNACZONE  DO  DŁUGOTRWAŁEGO  UŻYTKOWANIA  W  OBIEKCIE  UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ
1) Meble wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1, drewnopodobnej,  odpornej na 
odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć,
Wszystkie  biurka  muszą  spełniać  wymagania  BHP oraz ergonomii,  o  których  mowa w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U.Nr 148, poz.973) 

>> siwz pkt III 4 
jest:
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
1) Meble wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1, drewnopodobnej,  odpornej na 
odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć,
MEBLE PRZEZNACZONE DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W OBIEKCIE 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
2) Blaty biurek, stołów, kontenerów oraz wieńce szaf, szafek wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm,
3)  Stelaże,  korpusy  i  półki  (  z  regulacją  wysokości  w  3  poziomach)  wykonane z  płyty  melaminowanej 
dwustronnie o grubości 18 mm,
4) Wszystkie krawędzie widoczne i niewidoczne występujące w meblach oklejone ABS o grubości 2 mm,
5)  Stoły konferencyjne na stelażach metalowych i płycinowych, 
6)  Wysuwane półki na klawiaturę i szuflady na stalowych prowadnicach rolkowych
7)  Drzwi na stalowych zawiasach puszkowych samodomykających
8)  Plecy szafek HDF minimum 3 mm,
9)  Wszystkie biurka, stoły, szafki na stelażach płytowych wyposażone w ślizgacze PCV,
10) Uchwyty drzwi i szuflad metalowe łukowe w kolorze satyna, montowane 2-punktowo, rozstawie  128 mm,
11)  W górnym lewym narożniku blatu wykonać przelotki na kable,
12) Tkanina obiciowa musi spełniać europejskie Normy:
- EN ISO 1294/2 – odporność na ścieranie min.40tys. cykli MARTINDALE,
- EN ISO 12945/1 – odporność tapicerki na piling min.4,
- EN 1021/1 trudnozapalność tapicerki – odporność na tlący papieros i płomień zapałki. 
13) Wszystkie krzesła i fotele obrotowe muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy  Zakład 
Higieny,
Wszystkie biurka, krzesła, fotele obrotowe muszą spełniać wymagania BHP oraz ergonomii, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U.Nr 148, poz.973) 
14) Regały magazynowe wykonane w całości z blachy malowanej proszkowo o nośności 120 kg   każdy,
15)  Szafy  ubraniowe  BHP  oraz  szafy  kartotekowe  muszą  spełniać  wymagania,  o  których  mowa 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

winno być:
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
MEBLE PRZEZNACZONE DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA W OBIEKCIE 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 1) Meble wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E1, drewnopodobnej,   odpornej na 
odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć,
 2)   Tkanina obiciowa krzeseł musi spełniać europejskie Normy:



- EN ISO 1294/2 – odporność na ścieranie min.40tys. cykli MARTINDALE
- EN ISO 12945/1 – odporność tapicerki na piling min.4,
- EN 1021/1 -  trudnozapalność tapicerki – odporność na tlący papieros i płomień zapałki.
 3)   Wszystkie krzesła obrotowe 10GTP z podłokietnikami i krzesła miękkie typu ISO muszą posiadać 
atest higieniczny (dotyczy pokryć tapicerskich) wydany przez Państwowy  Zakład Higieny.
Wszystkie biurka, krzesła obrotowe 10GTP z podłokietnikami muszą spełniać wymagania BHP oraz 
ergonomii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U.Nr 
148, poz.973)  
4)  Regały magazynowe wykonane w całości z blachy malowanej proszkowo o nośności 120 kg   każdy,
5) Szafy ubraniowe BHP oraz szafy kartotekowe muszą spełniać wymagania, o których mowa            w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

>> załączniki do siwz nr 5.1, 5.2, 5.3 
zmodyfikowane załaczniki w formacie pdf zostały zamieszczone na stronie zamawiającego

W związku z powyższymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania i  otwarcia 

ofert do dnia 29.10.2012r. - godziny bez zmian


