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ZZ-2380-105/14

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „dostawę
fabrycznie  nowego  wyposażenia  kwaterunkowego  odznaczającego  się  wysoką  wytrzymałością
i estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  załącznikach  nr  8.1  i  nr  8.2
w zakresie:

CZĘŚĆ I-
 poz. 8   jest:

„Biurko wyposażone w wysuwkę na klawiaturę, na prowadnicach z blokadą całkowitego wysuwu. Blat biurka
wyposażony w 2 przepusty 60 mm,  w okleinie identycznej jak kolor blatu . Do oferty  należy dołączyć atest
wytrzymałościowy potwierdzający iż dany mebel spełnia normę PN:EN 14073.”

winno być: 

Biurko wyposażone w wysuwkę na klawiaturę, na prowadnicach z blokadą całkowitego wysuwu. Blat biurka
wyposażony w 2 przepusty 60 mm,  w okleinie identycznej jak kolor blatu.

Poz. 10 jest:

Biurko  narożne  gdzie  lewy  bok  ma  głębokość  1200mm,  wyposażone  w  wysuwkę  na  klawiaturę,  na
prowadnicach z blokadą całkowitego wysuwu. Blat biurka wyposażony w 2 przepusty 60 mm,  w okleinie
identycznej jak kolor blatu.  Do oferty  należy dołączyć atest wytrzymałościowy potwierdzający iż dany
mebel spełnia normę PN:EN 14073

winno być:

Biurko  narożne  gdzie  lewy  bok  ma  głębokość  1200mm,  wyposażone  w  wysuwkę  na  klawiaturę,  na
prowadnicach z blokadą całkowitego wysuwu. Blat biurka wyposażony w 2 przepusty 60 mm,  w okleinie
identycznej jak kolor blatu. 

Poz. 39 jest

Boki powinny licować się z wieńcem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyła się
szczelina.  Wieniec  dolny i  górny wykonane  z  płyt  o  gr.  25  mm,  plecy wpuszczane   w boki  i  wieńce,
płaszczyzna pleców zlicowana z bokami, dolna półka to półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy
mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Szafy powinny być posadowione na 4 stopkach
zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 15 mm, stopki o średnicy minimum
4 cm, drzwi powinny być wyposażone w zawiasy puszkowe samodomykające z nazwą producenta (zawiasu)
umieszczoną na  zawiasie.  Skrzydła  drzwiowe wyposażone  w listwy przymykowe plastikowe z  gumową
uszczelką , utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Dolna półka w odległości 300mm od dolnego wieńca.
W środkowej części drążek ubraniowy wysuwny wykonany z rury chromowanej. Szafa przedzielona   na
dwie części przegrodą pionową. 

Winno być
Boki powinny licować się z wieńcem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyła się
szczelina.  Wieniec  dolny i  górny wykonane  z  płyt  o  gr.  25  mm,  plecy wpuszczane   w  boki  i  wieńce,
płaszczyzna pleców zlicowana z bokami, dolna półka to półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy
mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Szafy powinny być posadowione na 4 stopkach
zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 15 mm, stopki o średnicy minimum 4
cm, drzwi powinny być wyposażone w zawiasy puszkowe samodomykające z nazwą producenta (zawiasu)
umieszczoną  na  zawiasie.  Skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w  listwy przymykowe  plastikowe  z  gumową
uszczelką , utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Dolna półka w odległości 300mm od dolnego wieńca. W



środkowej części drążek ubraniowy wysuwny wykonany z rury chromowanej. Szafa przedzielona   na dwie
części przegrodą pionową.  Szafa wyposażona w zamek”

 Po pozycji 69 dodano zapis
„UWAGA:
Dostarczane  sprzęt  i  meble  muszą  być  fabrycznie  nowe,  pozbawione  wad,  posiadać  świadectwa
dopuszczenia do stosowania, spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia. 
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była
bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 

Do oferty należy dołączyć:
1. kartę charakterystyki  dla  poz.  64, 
2. atest wytrzymałościowy dla krzeseł i foteli  dla poz.  60, 61, 64, 
3.  atest wytrzymałościowy dla szaf, o spełnieniu  normy PN EN 14073-2 dla poz. 34

 4.  próbkę okładziny HPL/CPL która zostanie użyta do wykonania blatów biurek i stołów wraz ze 
wskazaniem producenta, próbka o wymiarach min.15x15cm
Wszystkie atesty, certyfikaty oraz oświadczenia muszą być oznaczone w sposób identyfikujący je z 
przedmiotem zamówienia do którego mają się odnosić.”

CZĘŚĆ II- 
 poz. 5  jest:
Wymiary :szer.2100xwys.750xgł.900mm; wymiary szafki:614x670x600

Konstrukcja  stołu  wykonana  z  wysokiej  jakości  kształtników  stalowych.  Blat  o  grubości  min.  45mm
 lakierowany,  malowany trwałymi  farbami  proszkowymi  strukturalnymi,  wyłożony matą  antypośłizgową.
Szafka  umiejscowiona  po  prawej  stronie  stołu.  Wykonanie  wnętrza  szuflad  i  podziałek  z  blachy
ocynkowanej- zwiększa ich trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dna szuflad wyłożone matą
tłumiącą.  Szuflady  osadzone  na  prowadnicach  rolkowych  o  dużej  obciążalności  i  trwałości.  Szuflady
posiadają szczeliny umożliwiające zamontowanie podziałek. Zamontowane 4szuflady jedna z nich zamykana
na klucz.  
Winno być: 
Wymiary :szer.1500xwys.750xgł.900mm; 

Konstrukcja  stołu  wykonana  z  wysokiej  jakości  kształtników  stalowych.  Blat  o  grubości  min.  45mm
 lakierowany,  malowany trwałymi  farbami  proszkowymi  strukturalnymi,  wyłożony matą  antypośłizgową.
Szafka  umiejscowiona  po  prawej  stronie  stołu.  Wykonanie  wnętrza  szuflad  i  podziałek  z  blachy
ocynkowanej- zwiększa ich trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dna szuflad wyłożone matą
tłumiącą.  Szuflady  osadzone  na  prowadnicach  rolkowych  o  dużej  obciążalności  i  trwałości.  Szuflady
posiadają szczeliny umożliwiające zamontowanie podziałek. Zamontowane 4szuflady jedna z nich zamykana
na klucz.  

Poz. 6  jest: 
Wymiary: wys.1850-1950xszer.680-750 x gł.450-500mm
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 1 skarbczykiem.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  skrytka  metalowa  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  zewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.
Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.
winno być 
Wymiary: wys.1850-1950xszer.680-750 x gł.450-500mm
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 1 skarbczykiem.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  skrytka  metalowa  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  wewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.



Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.

poz.7 jest 
Wymiary: wys.1850-1950xszer.680-750 x gł.450-500mm
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 2 skarbczykami.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  dwie  skrytki  metalowe  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  zewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.
Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.
winno być:
Wymiary: wys.1850-1950xszer.680-750 x gł.450-500mm
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 2 skarbczykami.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  dwie  skrytki  metalowe  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  wewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.
Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.

 poz. 8 jest :
Wymiary: wys.1850-1950xszer.680-750 x gł.450-500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 3 skarbczykami.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  trzy  skrytki  metalowe  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  zewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.
Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r. 
winno być:
Wymiary: wys.1850-1950xszer.680-750 x gł.450-500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 3 skarbczykami.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  trzy  skrytki  metalowe  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  wewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.
Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r. 
 
poz. 9 jest 
Szafa  metalowa  przeznaczona  do  przechowywania  dokumentów  o  klauzuli  „POUFNE”.  Korpus  szafy
jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech
krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Półki z regulowaną wysokością; zawiasy
zewnętrzne; standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel –
RAL – 7035. Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r. 
winno być:
Szafa  metalowa  przeznaczona  do  przechowywania  dokumentów  o  klauzuli  „POUFNE”.  Korpus  szafy
jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech
krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Półki z regulowaną wysokością; zawiasy
wewnętrzne; standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel –
RAL – 7035. Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r. 

poz. 10 jest :
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 2 skarbczykami.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  dwie  skrytki  metalowe  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  zewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.
Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.



winno być:
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „POUFNE” z 2 skarbczykami.
Korpus  szafy  jednopłaszczowy,  drzwi  szafy  wyposażone  w  mechanizm  dźwigniowy,  blokujący  je  co
najmniej  na  trzech  krawędziach,  pewny  system  blokowania  drzwi  stalowymi  ryglami.  Dwie  półki  z
regulowaną  wysokością,  dwie  skrytki  metalowe  zamykane  na  zamek  kluczowy;  zawiasy  wewnętrzne;
standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035.
Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.29- 05-2012 r.

poz.11 jest :
Szafa  metalowa  przeznaczona  do  przechowywania  dokumentów  o  klauzuli  „TAJNE”.  Korpus  szafy
jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech
krawędziach,  pewny system blokowania drzwi  stalowymi ryglami.  Szafa wyposażona w skarbczyk oraz
półki  z  regulowaną  wysokością;  zawiasy  zewnętrzne;  standardowo  wyposażona  w  uchwyty  do
plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów
z dn.29- 05-2012 r. musi spełniać wymagania odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.
winno być:
Szafa  metalowa  przeznaczona  do  przechowywania  dokumentów  o  klauzuli  „TAJNE”.  Korpus  szafy
jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech
krawędziach,  pewny system blokowania drzwi  stalowymi ryglami.  Szafa wyposażona w skarbczyk oraz
półki  z  regulowaną  wysokością;  zawiasy  wewnętrzne;  standardowo  wyposażona  w  uchwyty  do
plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel – RAL – 7035. Szafa wg Rozporządzenia Rady Ministrów
z dn.29- 05-2012 r. musi spełniać wymagania odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.
 
poz. 12 jest:
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”. Korpus szafy
jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech
krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Półki z regulowaną wysokością; zawiasy
zewnętrzne; standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel –
RAL – 7035.  Szafa  wg Rozporządzenia  Rady Ministrów z dn.29-  05-2012 r.  musi  spełniać  wymagania
odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.
winno być:
Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”. Korpus szafy
jednopłaszczowy, drzwi szafy wyposażone w mechanizm dźwigniowy, blokujący je co najmniej na trzech
krawędziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami. Półki z regulowaną wysokością; zawiasy
wewnętrzne; standardowo wyposażona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel –
RAL – 7035.  Szafa  wg Rozporządzenia  Rady Ministrów z dn.29-  05-2012 r.  musi  spełniać  wymagania
odporności na włamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

poz. 14,16,17 – dodano zapis „  Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku szaf tak aby ostatecznie
tworzyły żądaną ilość skrytek”

W załączeniu zmodyfikowane załączniki nr 8.1 i 8.2 do siwz.

W związku z powyższymi zmianami  Zamawiający  przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz
wniesienia wadium do dnia 01.09.2014 r.  

Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


