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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na:  „Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i  montażem:  1)  mebli  drewnianych dla
policjantów w CBŚP w Zarządzie w Katowicach; 2) siedzisk dla policjantów i pracowników cywilnych do nowej
siedziby KMP w Bielsku-Białej; 3) mebli drewnianych i wieszaków drewnianych dla policjantów i pracowników
cywilnych  do  nowej  siedziby  KMP w  Bielsku-Białej;  4)  mebli  metalowych  dla  policjantów  i  pracowników
cywilnych do nowej siedziby KMP w Bielsku-Białej” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na "Zakup i dostawę wraz z wniesieniem i montażem", ZP-
2380-340,413,451,456-80,100,101,111/2017,  zadanie  nr  4  -   prosimy  o  informację  na  które  piętra  muszą  zostać
wniesione szafy metalowe w nowej siedzibie w KMP w Bielsku-Białej. Z uwagi na dużą ilość i wagę szaf informacja ta
jest niezbędna do przygotowania prawidłowej wyceny.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  1: Zamawiający  informuje,  że  dostawa  będzie  obejmowała  4  kondygnacje  budynku,
natomiast w czasie dostawy będzie można skorzystać z istniejących wind.

Pytanie nr 2: Zadanie nr 4/ meble metalowe - poz. nr 7,9,10,11 - wieszaki ścienne -  proszę sprecyzować który wymiar
oznacza długość, który szerokość i który głębokość wieszaków.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym dla zadania nr 4 omyłkowo pojawiły
się w pozycjach 7, 9, 10 i 11 wieszaki ścienne, które stanowią asortyment dla zadania nr 3. Jednocześnie, w oparciu
o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 w zakresie zadań nr 3 i 4 poprzez
usunięcie wskazanych pozycji z zakresu zadania nr 4 oraz poprzez modyfikacje zapisów dot. wieszaków ściennych
wyszczególnionych w zadaniu nr 3.

Zmodyfikowane dokumenty (formularz cenowy dla zadań nr 3 i 4) stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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