Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych

Katowice, dnia 09.11.2017r

ZP-2380-464,468-112,117/4425/17

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 i pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji; 2) siedzisk dla policjantów
i pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji; 3) regałów metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych
garnizonu śląskiej Policji 4) mebli metalowych dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu śląskiej Policji”
wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści +/- 5% tolerancję wymiarów
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5%.
Pytanie nr 2:
Zamawiający wymaga, aby atest higieniczny wydany był przez Państwowy Zakład Higieny. Jest to wymaganie
niezgodne z PZP, ponieważ jasno wskazuje konkretną jednostkę do przeprowadzenia badań. Prosimy o dopuszczenie
dokumentów wydanych przez jednostki równoważne.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wymogu w zakresie, atestu higienicznego wydanego przez Państwowy
Zakład Higieny jednocześnie informuje, że zgodnie z informacją uzyskaną w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego, do wydawania atestów higienicznych w Polsce uprawnione są: Państwowy Zakład Higieny i Gdański
Uniwersytet Medyczny. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza atest wydany przez Gdański Uniwersytet
Medyczny.
Pytanie nr 3:
Czy wytrzymałość co do wagi (wymagana w OPZ) ma być zawarta w ateście wytrzymałościowym?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że zgodnie z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia wytrzymałość co do wagi winna
być zawarta w ateście wytrzymałościowym.
Pytanie nr 4:
Zamawiający w niektórych pozycjach wymaga atestów, w innych natomiast certyfikatów wytrzymałościowych. Czy
Zamawiający dopuści atesty w miejscu certyfikatów (dotyczy wymagań ścieralności tkaniny).
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że dopuszcza atest w miejscu certyfikatu w zakresie wymagań ścieralności tkaniny.
Pytanie nr 5:
W Pakiecie 2 dla Pozycji 5 i 8 Zamawiający nie wymaga atestów wytrzymałościowych. Wnioskujemy o wymóg
przedstawienia atestów wytrzymałościowych dla każdej pozycji z pakietu 2 lub całkowitą rezygnację z tego wymogu
dla wszystkich pozycji.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie wymaga atestów wytrzymałościowych dla poz. 5 i 8 w zadaniu nr 2
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Pytanie nr 6:
Zamawiający w Pakiecie2 w niektórych pozycjach wymaga, aby krzesła i fotele posiadały ergonomiczne oparcie. Na
jakiej podstawie Zamawiający zamierza zweryfikować spełnienie tego wymogu? Wykonawca proponuje, aby
Zamawiający wymagał przedstawienia Protokołu Oceny Ergonomicznej co najmniej dla pozycji 3,4,5,6 w Pakiecie 2.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie będzie wymagał Protokołu Oceny Ergonomicznej co najmniej dla pozycji 3,4,5,6 w pakiecie 2.
Asortyment z zadania nr 2 ma spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1988r o
minimalnych wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy
wyposażone w monitory ekranowe.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż w załączniku nr 3 do SIWZ dla zadania nr 2 w poz. 4 „krzesło
obrotowe miękkie” omyłkowo zostało podane 505 szt., podczas gdy prawidłowa ilość to 531 szt. Równocześnie
Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 4 do SIWZ omyłkowo nie wskazano jako miejsca dostaw KMP Tychy.
Załącznik nr 3 do SIWZ dla zadania nr 2 oraz załącznik nr 4 do SIWZ z właściwymi danymi stanowią załączniki do
niniejszego pisma.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin
składania wadium. Oferty oraz wadium do ww postępowania należy złożyć do dnia 16.11.2017r. do godzin 12:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2017r. o godzinie 12:30
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