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dot.: Dostawa wyposażenia ruchomego wraz z wniesieniem i montażem mebli biurowych
dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działając na podstawie
art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi oraz
wprowadził następujące zmiany:
Pytanie nr 1:
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia [krzesła ifotele] posłużył się bardzo dokładnie
skopiowaną specyfikacją techniczną konkretnych produktów, dostępnych u jednego
producenta w Polsce.
Posługiwanie się parametrami wskazującymi na jednego producenta lub produkt
dyskryminuje pozostałych wykonawców i określane jest terminem dyskryminacji pośredniej;
jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również ustalenie wymagań na tyle
rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jedynie ogranicza
krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (wyrok KIO UZP z 13 stycznia 2009).
Opisanie w powyższy sposób przedmiotu zamówienia jest sprzeczne z podstawową regułą
Prawa Zamówień Publicznych (zawartą w art. 7 ust.] PZP), która stanowi, że przygotowanie i
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma odbywać się w
sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców oraz zachowanie uczciwej konkurencji.
Ponadto wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty równoważne? Oferta
równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych,
jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub
funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Według interpretacji KJO, rozwiązania
równoważne to takie rozwiązania, dzięki którym uzyskuje się oczekiwany efekt za pomocą
innych rozwiązań technicznych (synonim: rozwiązania zastępcze, zamienne); nieznaczne
różnice w wymiarach produktu nie mają w tym przypadku wpływu na oczekiwany efekt, są
konsekwencją zastosowania innego modelu.
W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie produktów
równoważnych, o zbliżonym wyglądzie, wymiarach i nie gorszych parametrach, spełniających
wymagane polskim prawem normy dotyczące ergonomii i wymiarów.
Odpowiedz:
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne zdjęcia krzeseł i foteli są poglądowe wymiary
krzeseł i foteli mogą się różnić od opisu nie więcej niż ( - 5 mm) za wyjątkiem krzeseł
konferencyjnych szt. 70 nie mogą być szersze niż 435 mm, po ycja 75 formularza rzeczowo
cenowego, mogą być węższe o (+1- 5 mm).
Pytanie nr 2:
Zamawiający wymaga zastosowania w krzesłach pianki trudnopalnej. Chcemy zauważyć, że
taki wymóg nie jest konieczny w świetle polskich przepisów, a bardzo utrudnia uczciwą
konkurencję i niepotrzebnie podnosi cenę mebla [pianka trudnopalna jest traktowana jako
nietypowa]. Ze względów użytkowych wystarczający jest wymóg trudnopalności dla tkanin
tapicerskich, które stanowią barierę między potencjalnym źródłem zapłonu a standardową



pianką tapicerską fw ateście trudnopalności tkanin jako wypełnienie uży~ya się standardowej
pianki, i nie ma to negatywnego wpływu na przebieg badania]
Wymóg pianki trudnopalnej generuje więc niepotrzebne koszty- podnosi cenę krzeseł,
dodatkowo utrudniając uczciwą konkurencję i znacząco ograniczając liczbę ofert, przez co
naraża Zamawiającego oraz Skarb Państwa na niepotrzebne koszty.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pianki trudnopalnej, który uniemożliwia uczciwą
konkurencję?
Odpowiedz:
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w meblach ma być zastosowana
pianka trudnopalna ze względu na fakt, że meble znajdować się będą w miejscu publicznym.
Pytanie nr 3:
W opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby producent miał certyfikat ISO
9001 i 14001, który nie świadczy o jakości mebli, więc jego wymaganie nie jest zgodne z
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 25.1). Ponieważ taki certyfikat jest kosztowny,
jedynie ma na celu ograniczyć konkurencję i ilość ofert do kilku firm w Polsce które mogą
sobie na niego pozwolić. W związku z tym, aby zapewnić Zamawiającemu możliwość wyboru
spośród konkurencyjnych ofert oraz uniknięcia niepotrzebnych kosztów, zwracamy się z
prośbą o zrezygnowanie z wyżej wspomnianego wymogu przy jednoczesnym podtrzymaniu
wymogu posiadania atestów które faktycznie potwierdzają wysoką jakość mebli, takich jak
certyfikat wytrzymałościowy.
Odpowiedz:
Zamawiający odstępuje od zapisu, iż Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 9001 i 14001.
Pytanie nr 3
Mam pytanie związane z przetargiem Nr postępowania: ZP 33 018 D 16. Otóż SIWZ nie
określa czy 80m2 wykładziny to jej ilość z naddatkiem czy bez niego. Czy byłaby Pani w stanie
rozwiać tę wątpliwość?
Odpowiedz:
Pomieszczenie w którym ma być wymieniona wykładzina stara na nową ma następujące
wymiary 6,80 m x 10,70 m.

Został zmieniony załącznik nr la do SIWZ formularz rzeczowo cenowy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w
siedzibie Zamawiającego: Politecbiiika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii 80-233
Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, (siedziba ul. Traugutta 79), pok. 518, w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2016 r. o godz. 10:30.
Odpowiedzi na powyższe pytania i zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są integralna
częścią SIWZ i sa wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Dziek

dr hab. Julita Wa zuk, p f. nadzw. PG
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KONOMII

Kierownik za mawiającego/osoba u~oważniona



Nr postępowania: ZP13310181D116 Załącznik nr lado SIWZ

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

Lp. Wyszczególnienie symbol j.m. liczba cena cena Wartość

jednostkowa jednostkowa brutto (PLN)
netto(PLN) brutto (PLN)

1 2 3 4 5 6 7 8(5x7)

1. krzesła konferencyjne- K2 szt. 60
tapicerowane siedzisko,

oparcie z tworzywa,
podłokietniki stelaż stalowy

malowany proszkowo na kolor
ALU RAL 9006 z pulpitem

2. krzesła konferencyjne- K2 szt. 22
tapicerowane siedzisko,

oparcie z tworzywa,
podłokietniki stelaż stalowy

malowany proszkowo na kolor
ALU RAL 9006

3. fotel obrotowy- tył oparcia Kl szt. 15
białe tworzywo, mechanizm

synchroniczny z blokadą
oparcia w 4 położeniach,

regulacja wys. krzyżak
malowany proszkowo na ALU

RAL 9006, podłokietniki
malowane proszkowo na ALU,

nakładka

4. krzesło do jadalni, siedzisko i K3 szt. 4
oparcie plastikowe, stelaż

metalik

5. puf 965x 425x 410 wys. K4 szt. 3

6. puf 425x 425x 410 wys. K5 szt. 2

7. siedzisko z oparciem do hallu- K6 szt. 9
pojedyncze, stelaż malowany

proszkowo



8. siedzisko z oparciem do hallu - K7 szt. 5
łukowe-90 stopni, stelaż

malowany proszkowo

9. łącznik metalowy do łączenia szt. 13
zestawów

10. Stolik średnica 60cm, wys. 55 B7 szt. 5
cm, noga i stopa talerzowa

malowana proszkowo

11. Szafa ubraniowa 513 szt. 1

12. biurko l6Ox8Ox73wys B2 szt. 2

13. kontener podbiurkowy, 3 Si szt. 2
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x58x58wys.

14. blenda płytowa do biurka 160 szt. 2

15. tor kablowy druciany szt. 2
podtrzymujący kable, szer.

53xl5xl2wys.

16. przelotka kablowa - po dwie na szt. 4
biurko

17. uchwyt na komputer metalowy szt. 2

18. szafa na dokumenty-4 szt. S6 szt. 4
drzwi pełnych, 80x43x220



19. szafa na dokumenty i na szafę S14 szt. 1
rackową elektryczną,

220x70x280

20. biurko 120x60x73 B6 szt. 2

21. blenda płytowa do biurka 120 szt. 2

22. Tablica suchościeralna 120x180 szt. 2

23. biurko 180x75x75 Bl szt. 1

24. przelotka kablowa- po dwie na szt. 1
biurko

25. tor kablowy druciany szt. 1
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys.

26. blenda podbiurkowa do biurka szt. 1
180

27. kontener podbiurkowy, 3 S1 szt. 2
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x80x58 wys.

28. przelotka kablowa- po dwie na szt. 2
biurko

29. szafa na dokumenty-4 szt. S6 szt. 2
drzwi pełnych, 80x43x220

30. szafa na dokumenty 40x43x220 S6a szt. 1



31. szafa pancerna 60x44x185 SP szt. 1.
ciężar ok. 130 kg

32. biurko 180x75 wys.73-75cm z Bl szt. 5
półką na klawiaturę

33. przegroda nadbiurkowa szt. 3
tapicerowana do biurka 180

szer. wys.40 cm

blanda podbiurkowa płytowa szt. 1
do biurka 180

35. kontener podbiurkowy, 3 51 szt. 5
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x58x58 wys.

36. półka wysuwana na klawiaturę szt. 6

przelotka kablowa- po dwie na szt. 12
biurko

38. szafka na segregatory S3 szt. 5
żaluzjowa 100x43x113

39. szafka żaluzjowa 80x43x113 S3a szt. 1

Szafka na teczki wiszące 52 szt. 4
80x43x78

szafka z drzwiczkami, 1 półka, 52a szt. 1
drzwi pełne, zamek

baskwilowy, 80x43x78

szafka na teczki wiszące 58 szt. 3
80x43x154, 4 szuflady fajlowe,



zamek centralny, 100%
wysuwu z blokadą

43. szafa 80x43x220wys., 4szuflady S7 szt. 3
fajlowe, 2 zamknięcia, 2xdrzwi,

20H

44. szafa 40x43x220wys, S7a szt.

4szuflady faj lowe, 2
zamknięcia, drzwi, 20H

45. biurko 200x75cm, oparte B3 szt.
jednostronnie na ściance

46. szafka stalowa na teczki Sil szt. 8
wiszące, 771 szer. x 580 głęb. x

1330 mm wys.

47. uchwyt na komputer metalowy szt. 6

48. Archiwum podręczne : zestaw szt.
regałów metalowych :10

regałów z szufladami na teczki
wiszące + 4 regały na akta

49. lada recepcyjna 170x35x110 z S4 szt.
przytwierdzonym biurkiem
l6Ox8Ox73wys. opartym z B2

drugiej strony na komodzie
podbiurkowej z frontem

przesuwnym 512

50. przelotka kablowa- po dwie na szt. 2
biurko

51. szafa pod wymiar z frontem S9 szt.
przesuwnym, 220x43x 220, 6

OH, 3 skrzydła, płyta
laminowana+ blenda od frontu



przy skosie

biurko 120x60x73 oparte B6 szt. 2
jednostronnie o komodę

komoda podbiurkowa S12 szt. 1
160x45x66 wys. „ front
przesuwny, szuflady

przelotka kablowa- po dwie na szt. 4
biurko

blenda podbiurkowa płytowa szt. 2
szer. 60 cm

tor kablowy druciany szt. 2
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys

szafa na dokumenty 55 szt. 2
70x43x220, czworo drzwi

biurkol60x8ox73cm oparte B2 szt. 1
jednostronnie o komodę

komoda podbiurkowa 512 szt. 1
160x45x66 wys. „ front

przesuwny, szuflady

60. kontener podbiurkowy, 3 Si szt. 1
szuflady, piórnik wysuwany,

wkład z tworzywa sztucznego,
43x58x5 8

wys.

przelotka kablowa- po dwie na szt. 2
biurko



62. blenda podbiurkowa płytowa szt. 1
szer. 100 cm

63. szafa na dokumenty S5 szt. 2
70x43x220, czworo drzwi

64. tor kablowy druciany szt. 1
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys

65. biurko 120x80x73 wys. B4 szt. 2

66. blenda płytowa do biurka 120 szt. 2

67. tor kablowy druciany szt. 2
podtrzymujacy kable, szer. 53

cmxl5xl2 wys

68. przelotka kablowa- po dwie na szt. 4
biurko

69. szafa pod wymiar: 160x43x220 SlO szt. 2
wys., 60H, dwa skrzydła, płyta

laminowana, drzwi suwane
45%

70. stół na nodze talerzowej B5 szt. 1
malowanej proszkowo,
średnica 80cm, wys. 73

71. Zestaw mebli kuchennych + szt. 1
sprzęt AGD

72. Zmywarka do zabudowy pod szt. 1
blatem



Chłodziarka do zabudowy pod szt. 1
blatem

74. Mikrofalówka, która musi się szt. 1
zmieścić w szafce nr 6 w kuchni

Krzesła konferencyjne do Sali szt. 70
Rady Wydziału

76. Wykładzina + koszt jej m2 80
włożenia

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO

Uwaga!
Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach
powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartość z pozycji „ogółem wartość brutto” z formularza rzeczowo-cenowego należy przenieść do formularza ofertowego.
Wartości na formularzu oferta nie mogą być rozbieżne z wartościami wynikającymi z formularza rzeczowo-cenowego.

Podpis (y) i pieczątka im lenna osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej —

podpis pełnomocnika Wykonawców


