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 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  2017  r.  poz.  1579),  zwanej  dalej  „uPzp”na „dostawę 

wyposażenia biurowego dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego  z opcją”

  

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  uPzp Zamawiający przekazuje zapytania jednego z Wykonawców z dnia 

18.10.2017r. wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Zamawiający w projekcie umowy pisze o karach umownych:

"przypadku przekroczenia granicznego terminu Dostawy określonego w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%  (dziesięciu  procent)  wynagrodzenia  brutto  za  każdy  nie 

dostarczony element"

Prosimy o  doprecyzowanie  co  Zamawiający  ma  na  myśli  -  czy  chodzi  o  10% ceny  brutto  tego  elementu, 

wskazanej z formularzu cenowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wysokość kary umownej będzie  naliczana od ceny brutto nie dostarczonego elementu.

Pytanie 2:  

Zamawiający w opisie biurek pisze: "stelaż biurek stanowią nogi w kształcie litery "A" [z wyjątkiem poz. 1]"

Pozycją 1 w formularzu cenowym jest Krzesło obrotowe Quatro. Proszę o informację co Zamawiający miał na 

myśli?

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że:

Jest:

Blaty biurek wykonane z płyty wiórowej min. 18 mm odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne 

wilgoć i wysoką temperaturę.  Stelaż biurek  stanowią nogi w kształcie litery „A” (z wyjątkiem poz. 1), 

wyposażone w regulatory wysokości na poziomie 75-85 cm  (jest to wymóg użytkowy), mocowane do belki 

lub stelaża. Nogi o profilu okrągłym min. fi 40 i grubości ścianki min. 3mm, stalowe malowane proszkowo 

w kolorze RAL 9006.
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Powinno być:

Blaty biurek wykonane z płyty wiórowej min. 18 mm odpornej na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne 

wilgoć i wysoką temperaturę.  Stelaż biurek  stanowią nogi w kształcie litery „A”, wyposażone w regulatory 

wysokości na poziomie 75-85 cm  (jest to wymóg użytkowy), mocowane do belki lub stelaża. Nogi o profilu 

okrągłym min. fi 40 i grubości ścianki min. 3mm, stalowe malowane proszkowo    w kolorze RAL 9006.

   Termin składania i otwarcia ofert zostaje bez zmian tj. 23.10.2017r

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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