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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI I KADR 
 

 Warszawa, dnia 2 lipca 2018 r. 

 
 BAK.WZP.26.23.2018.6 

 

 
 

Wykonawcy 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę mebli dla Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej” - sprawa BAK.WZP.26.23.2018 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, 
Zamawiający odpowiada na zadane przez Wykonawców pytania i zmienia treść SIWZ:  
 

Pytanie nr 1 
Jaką kwotę przeznaczył Zamawiający na poczet realizacji zamówienia? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Pytanie nr 2 
Czy wszyscy wykonawcy składający ofertę będą zobowiązani do przygotowania prezentacji 
mebli? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Wszyscy wykonawcy powinni przygotować prezentację mebli w celu dokonania przez 
Zamawiającego ich oceny. Wykonawcy powinni przygotować prezentację mebli 
wymienionych w kryterium oceny Wartość merytoryczna oferty, tj. następujących mebli: 
1) krzesło konferencyjne (typ III), 
2) krzesło obrotowe z zagłówkiem, 
3) stół  konferencyjny 1400x700x74h, 
4) krzesło konferencyjne (typ II), 
5) krzesło obrotowe. 
 
 
 
Pytanie nr 3 
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Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaka jest zależność pomiędzy wartością merytoryczną 
oferty a punktami pomocniczymi? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyjaśnia, że wartość merytoryczna oferty to kryterium oceny ofert, natomiast 
punkty pomocnicze to punkty przyznawane przez Zamawiającego w kryterium wartość 
merytoryczna oferty. 
 
Pytanie nr 4 
W kryterium wartość merytoryczna Zamawiający używa zapisu, w którym informuje, iż        
badał: pod kątem jakości ich wykonania, w tym: jakości wykończenia poszczególnych 
elementów mebli, jakości połączenia poszczególnych elementów mebli, jakości 
zastosowanych materiałów, grubości  elementów, z których zostały wykonane meble, 
możliwości regulacji elementów mebli (w pionie i poziomie), komfortu użytkowania. Co 
Zamawiający rozumie jako badanie grubości elementów, czy sprawdzenie podanych 
wymiarów, czy też przyznawanie odpowiedniej punktacji za określone grubości? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający sprawdzał będzie grubość materiałów zastosowanych w oferowanych i 
prezentowanych meblach.  
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wskazanie podstawy do zapisu w regulaminie: W przypadku złożenia 1 oferty w 
postępowaniu Zamawiający może odstąpić od oględzin oferowanych mebli. Czy wspomniany 
zapis oznacza, iż w przypadku złożenia oferty przez firmę współpracującą z Zamawiającym, 
nie będzie musiał on dokonywać oględzin? Prosimy o wskazanie zasad i podstawy prawnej 
takiego postępowania. W jakiej sytuacji Zamawiający będzie żądał dostarczenie wymaganych 
próbek? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyjaśnia, że oględziny mebli są przeprowadzane w celu przyznania złożonym 
ofertom punktów w kryterium wartość merytoryczna oferty. Oględziny dla punktacji w tym 
kryterium mają znaczenie w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert. W takiej sytuacji, 
oferta złożona przez Wykonawcę, który nie zaprezentuje mebli podlegających ocenie 
otrzyma zgodnie z SIWZ 0 pkt.   
W przypadku gdy złożona zostanie jedna oferta Zamawiający może odstąpić od oględzin 
ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ, w przypadku złożenia jednej oferty i tak ta oferta 
otrzyma maksymalną liczbę punktów.  
Takie postanowienie SIWZ dotyczy wszystkich wykonawców. Zamawiający nie współpracuje 
w tym zakresie z żadnym z wykonawców. 
 
W celu uniknięcia wątpliwości skreśla w pkt XXII.3 następujący zapis SIWZ 
„W przypadku złożenia 1 oferty w postępowaniu Zamawiający może odstąpić od oględzin 
oferowanych mebli.” 
 
Pytanie nr 6 
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Wzywamy do wyjaśnienia metodologii przyznawania punktów w przypadku złożenia 1 lub 
kilku ofert, ponieważ w obu przypadkach zasady w zakresie przyznawanych punktów różnią 
się diametralnie, co może być taktowane jako naruszanie podstawowych zasad stosowanych 
w zamówieniach publicznych. 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku złożenia jednej oferty, oferta ta otrzyma maksymalną 
liczbę punktów w kryterium wartość merytoryczna oferty. W przypadku braku możliwości 
dokonania na terenie Warszawy oględzin oferowanych mebli, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego oferta taka otrzyma 0 pkt w kryterium Wartość merytoryczna oferty.  
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty zasady przyznawania punktów opisane zostały 
w SIWZ.  
Sposób przyznawania punktów opisany w SIWZ nie narusza zasady równego traktowania 
wykonawców. W przypadku złożenia tylko jednej oferty przyznana liczna punktów w 
kryterium wartość merytoryczna oferty nie ma żadnego znaczenia dla wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o wyjaśnienie określenia krzesło konferencyjne z zagłówkiem. W praktyce meblowej 
nie spotykane jest takie określenie produktu. 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyjaśnia, iż omyłkowo użył sformułowania krzesło konferencyjne z zagłówkiem, 
prawidłowe sformułowanie to krzesło obrotowe z zagłówkiem. 
 
Zamawiający zastępuje w pkt XXII.3 SIWZ każdorazowo sformułowanie „krzesło 
konferencyjne z zagłówkiem” na sformułowanie „krzesło obrotowe z zagłówkiem”. 
 
Pytanie nr 8 
Prosimy o wskazanie maksymalnych wartości oraz zależności pomiędzy maksymalną liczba 
punktów pomocniczych jaką może uzyskać oferta "i" w kryterium Wartość merytoryczna 
oferty tj. 35 pkt pomocniczych, a  Max (K)   –   maksymalna liczba punktów jakie może 
otrzymać oferta w kryterium Wartość merytoryczna oferty wartość Max (K) nie jest 
określona w regulaminie postępowania.  
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyjaśnia, że każda oferta może otrzymać 35 punktów pomocniczych tj. za: 
1) krzesło konferencyjne (typ III) – 10 punktów pomocniczych, 
2) krzesło obrotowe z zagłówkiem – 10 punktów pomocniczych, 
3) stół  konferencyjny 1400x700x74h – 5 punktów pomocniczych, 
4) krzesło konferencyjne (typ II) – 5 punktów pomocniczych, 
5) krzesło obrotowe – 5 punktów pomocniczych. 
Dla przykładu oferta, która otrzyma 35 punktów pomocniczych w wyniku zastosowania 
wzoru opisanego w SIWZ otrzyma w kryterium wartość merytoryczna oferty 40 pkt, a oferta 
która otrzyma 30 punktów pomocniczych w wyniku zastosowania wzoru otrzyma 
w kryterium wartość merytoryczna oferty 34,29 pkt. 
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Pytanie nr 9 
Prosimy o wskazanie nr pozycji modeli wymaganych na prezentacji przez Zamawiającego, 
gdyż nie pokrywają się one z opisami użytymi z formularzem ofertowym załącznika nr 1/ 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wymaga prezentacji następujących mebli: 
1) krzesło konferencyjne (typ III) – poz. 11 w tabeli w formularzu ofertowym, 
2) krzesło obrotowe z zagłówkiem – poz. 15 w tabeli w formularzu ofertowym, 
3) stół  konferencyjny 1400x700x74h – poz. 4 w tabeli w formularzu ofertowym, 
4) krzesło konferencyjne (typ II) – poz. 10 w tabeli w formularzu ofertowym, 
5) krzesło obrotowe – poz. 14 w tabeli w formularzu ofertowym. 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie oględzin w miejscu wskazanym przez niego 
samego? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie oględzin w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuszcza szafy klejone fabrycznie, którą gwarantują większą stabilizację i 
wytrzymałość produktu? 
 
Odpowiedź na pytanie  
 
Zamawiający nie dopuszcza szaf klejonych. Skręcanie ze sobą elementów szaf ma na celu 
umożliwienie wymiany każdego z elementów szaf, a także ułatwienie w przypadku 
konieczności  przewożenia. 
 
Pytanie nr 12 
W poz. 1 Zamawiający wymaga szafy aktowej o wysokości z przedziału 72-74 cm oraz cokołu 
5-6 cm. Przyjęcie wymiaru jako wzajemnie się uzupełniającego oznacza, iż przy wysokości 
całkowitej 720 mm wewnętrzne szafki z 1 półką nie jest w stanie pomieścić dwóch rzędów 
segregatorów. Wzywamy do określenia wysokości bez cokoła. 
 
Odpowiedź na pytanie  
 
Zamawiający wyjaśnia, że nie stawiał wymogu posiadania przez szafę dwóch półek mogących 
pomieścić segregatory.  
 
 
 
 
Pytanie nr 13 
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Czy Zamawiający dopuszcza cokół o wysokości 10 cm jako rozwiązanie równoważne 
podnoszące estetykę oraz zmniejszające skutki uszkodzeń drzwi przez maszyny sprzątające 
biura? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający nie dopuszcza cokołu o wysokości 10 cm. 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy poz. 1, 2, 3 - Zamawiający wspomniane produkty określa jako szafy aktowe, czyli 
szafy do składowania akt. Jednocześnie wymaga, aby każda z nich spełniała wymów zgodnie 
z normą EN 14073-2. Niniejsza norma określa wymagania bezpieczeństwa dla biurowych 
mebli do przechowywania. Niniejsza norma nie obejmuje ciężkich mechanicznych szaf 
kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Wzywamy do usunięcia 
wadliwych zapisów. 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań stawianych  dla mebli służących do 
przechowywania. Zdaniem Zamawiającego zapisy SIWZ dotyczące normy EN 14073-2 nie są 
wadliwe ponieważ dotyczą mebli służących do przechowywania, a taki charakter mają meble 
nazwane przez Zamawiającego szafami aktowymi. 
 
Pytanie nr 15 
Zamawiający wymaga w przypadku szaf atestu higienicznego na cały mebel. Ten wymóg 
oznacza preferowanie tylko dwóch producentów na rynków meblowym, którzy posiadają 
wspomniany dokument. Powszechnie stosowaną praktyką jest uznawanie atesty 
higieniczności na płytę, z której wykonany jest produkt. Stosowanie zapisów ograniczających 
konkurencje, jak i wprowadzających w błąd (tj. z normią EN 14073-2) oznacza faworyzowanie 
rozwiązań konkretnego producenta. Wzywamy do dopuszczenie atestów higieniczności na 
poszczególne składowe mebla. 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający  wyraża zgodę aby certyfikaty i atesty dotyczyły wszystkich poszczególnych 
części składowych mebli.  
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o dopuszczenie w stołach i biurkach profilu ramy o przekroju 60x30 mm. We 
wskazanym zakresie wielkość profila nie wpływa na walory użytkowe produktu. 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie profilu zamkniętego ramy o przekroju zawartym 
w zakresie od 40x20 do 60x30.  
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o wskazanie dlaczego Zamawiający w przypadku szaf aktowych wymaga wzornika 
kolorystycznego z paletą min. 12 kolorów, a w przypadku stołów konferencyjnych, gdzie 
istnieje możliwość zastosowanie przez każdego producenta tej samej palety tylko min. 10 
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kolorów. Czy wspomniane zapisy oznaczają preferowanie przez Zamawiającego rozwiązań 
konkretnego producenta meblowego? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie wzornika z paletą kolorów ma na celu umożliwienie 
doboru odpowiedniego koloru.  Oferujący może, jeżeli chce, dla szaf i stołów zastosować tą 
samą paletę 12 kolorów. 
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie dopuszcza szaf klejonych, natomiast 
wymaga klejenia kontenerów. Podobnie jak w przypadku szaf uszkodzenia w kontenerach 
topu i korpusu jest dużo bardziej prawdopodobne. Prosimy o dopuszczenie kontenerów i 
szaf klejonych i skręcanych. 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagania. 
 
Pytanie nr 19 
Zamawiający wymaga w przypadku kontenera atestu wytrzymałości prowadnic wg normy 
EN15338. Czy dopuści inny dokument potwierdzający minimalną wartość użytkową na 
poziomie 50 000 cykli? 
 
Odpowiedź na pytanie  
Zamawiający nie wyraża zgody  na zmianę wymagania. Atest wytrzymałości prowadnic 
dotyczy nie tylko trwałości liczonej w ilości  cykli ale również takich parametrów jak: 
przeciążenia statyczne i dynamiczne, siły eksploatacyjne, dynamiczne zamykanie i 
otwieranie. 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert do dnia 05/07/2018 r. do godz. 10:00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9,  
w dniu 05/07/2018 r. o godz. 10:15. 
 

 

Z poważaniem, 

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

                                                                  

 Jacek Gola 

Dokument podpisany elektronicznie 
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