
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę mebli i regałów archiwalnych dla potrzeb wyposaŜenia Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu, z podziałem na II części. 

Wasze pismo z dnia: 
 

Znak: 
 

Nasze pismo:  
ZP.3432-20-03/09 
L.dz.: ZP.KW-00183/09 

Data: 
01.07.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 
r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, Ŝe do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  
1. Część I, p. 12, 13, 14. 

Czy fotele i krzesła przedstawione w specyfikacji z nazwy mogą zostać zastąpione innymi (innych producentów) 
o analogicznych walorach uŜytkowych oraz estetycznych? 

2. Część I, p. 12, 13, 14. 
Czy dostarczone wraz  ofertą w dniu 06.07.2009 r. fotele i krzesła muszą być wykonane w wymaganym w specyfikacji 
kolorze tapicerki (czarnym lub ciemnym)? 

3. Część I, p. 14. 
Krzesło KOMO moŜe być wyposaŜone w podstawę H (4 nogi) lub V (płoza). Zwracamy się o doprecyzowanie rodzaju 
podstawy krzesła. 

ODPOWIEDZI:  
1. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane fotele i krzesła charakteryzowały się równowaŜnymi walorami uŜytkowymi 

i estetycznymi z wymaganymi w SIWZ. 
2. Odpowiedzią na pytanie Wykonawcy jest poniŜsza zmiana treści SIWZ.                                 
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane krzesło typu KOMO zostało wyposaŜone w podstawę H (4 nogi). 

 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
1. Dotychczasowy zapis ust. 1 pkt 4 rozdziału V SIWZ – Informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy; 
„4)  w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy – krzesła i fotele obrotowe wymienione w pkt. 12, 13, 14 Opisu 

przedmiotu zamówienia do Części I odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 
winien do oferty załączyć przykładowe krzesła i fotele obrotowe – po jednej sztuce dla kaŜdej z wyŜej 
wymienionych pozycji asortymentu.” 

Zastępuje się zapisem: 
„4)  w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy – krzesła i fotele obrotowe wymienione w pkt. 12, 13, 14 Opisu 

przedmiotu zamówienia do Części I odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 
winien do oferty załączyć szczegółowy opis zaproponowanych krzeseł i foteli obrotowych wraz z ich zdjęciami – dla 
kaŜdej z wyŜej wymienionych pozycji asortymentu.” 

2. Dotychczasowy zapis załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia dla Części I: 
„*W przypadku przystąpienia do przetargu wymagane jest dostarczenie do wglądu proponowanych krzeseł. Zgodnie 
z  art. 97 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwróci przykładowe krzesła Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane 
na ich wniosek.” 
Zastępuje się zapisem: 
„*W przypadku przystąpienia do przetargu wymagane jest załączenie do oferty szczegółowego opisu zaproponowanych 

krzeseł i foteli obrotowych wraz z ich zdjęciami.” 

W związku z  powyŜszym Zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone zostają nowe 
terminy: 

− składania ofert – 09.07.2009 r. o godz. 11:00; 
− otwarcia ofert – 09.07.2009 r. o godz. 11:05; 
− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 

09.07.2009 r., do godz. 11:00. 
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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