
Treść zapytań wraz z odpowiedziami

Prezydent  Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na dostawę  mebli  i
krzeseł na potrzeby Urzędu Miasta Lublin wpłynęły zapytania dotyczące następujących
kwestii: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych,  niniejszym  zwracam  się  do  Państwa  jako  Zamawiającego  w  przetargu
nieograniczonym pn.”Dostawa mebli i krzeseł na potrzeby Urzędu Miasta Lublin.”, numer
referencyjny:ZP-P-I.271.152.2019,  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia (dalej jako „SIWZ”), ogłoszonej na stronie internetowej zamawiającego:

1. Dla szaf z poz. 27 do 44- w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga użycia
obrzeża ABS grubości 2-3 mm na wszystkich krawędziach mebla.
Jako producent mebli biurowych zwracamy uwagę, że zastosowanie obrzeża takiej samej
grubości na wszystkich krawędziach szafy, regału, znacznie podniesie cenę mebla.
W standardzie  producenci  używają  obrzeża  2  lub  3  mm,  na  krawędziach widocznych
mebla, narażonych na ewentualne uszkodzenia, a na krawędziach niewidocznych jak np.
tylna krawędź półki materiału STANDOTRON, o gr. w zakresie 0,3-0,5 mm.
Prosimy  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  dopuści  aby  krawędzie  niewidoczne,  były
oklejone wyżej wymienionym materiałem.

2. Dotyczy poz. 49 opisu przedmiotu zamówienia. Prosimy o doprecyzowanie czy krzesło
stacjonarne  ma  posiadać  nakładkę  tapicerowaną  na  siedzisku,  czy  ma  nie  posiadać
nakładek siedziska i oparcia. Z opisu nie wynika to wprost.

3. W pozycji 52 opisu przedmiotu zamówienia-krzesło socjalne na 4 nogach- Zamawiający
wymaga aby siedzisko krzesła  znajdowało  się  na  poziomie  650-680 mm. Nasuwa się
pytanie, czy aby na pewno- gdyż jest to wysokość już krzesła wysokiego typu Hoker, a
takie też jest wyspecyfikowane w kolejnej pozycji, tj. 53 z siedziskiem na poziomie 710-
740 mm. Biorąc pod uwagę, że opisy krzeseł z poz. 52 i 53 są podobne, wskazujące na tą
samą  linię  krzesłową,  możemy  tylko  przypuszczać,  że  krzesło  z  poz.  52  miało  mieć
siedzisko  na  poziomie  standardowego  niskiego  krzesła  do  stolików,  tj.  450-480  mm
zamiast 650-680 mm. Prosimy o ewentualne potwierdzenie.

4. Czy dla poz. 55-krzesło do stolika na 4 drewnianych nogach, Zamawiający dopuści
tolerancję szerokości siedziska w zakresie 450-470 mm?

5. Czy dla poz. 56 oraz 57- krzesło konferencyjne w całości tapicerowane, Zamawiający
dopuści tolerancję głębokości siedziska w zakresie 400-420 mm?
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6. W par. 7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ), zamawiający przewiduje
kary  umowne  na  wypadek  zwłoki  w  wysokości  0,5%  wartości  wynagrodzenia  brutto,
określonego  w  par.  6  ust.  1  umowy.  Wnioskujemy  o  zmianę  zapisu  i  naliczenie
ewentualnych kar umownych w wysokości 0,5% ale od wartości mebli, niedostarczonych
w terminie, a nie od wartości brutto całego zmówienia.

Odpowiedzi: 

1. Zamawiający  informuje,  iż  wyraża  zgodę,  aby  krawędzie  niewidoczne  szaf
opisanych w pozycjach od 27 do 42 i  regałów w pozycjach od 43 i 44 załącznika nr 1 do
umowy  i   nr  1  do  SIWZ  -  Opis  przedmiotu  zamówienia  wykończone  były  obrzeżem
standotron  o  gr.  min.  0,3  mm,  z  zachowaniem  pozostałych  parametrów  zgodnych  z
załącznikiem nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia
29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) dokonał zmiany w załączniku nr
1 do SIWZ i nr 1 do umowy w pozycjach od 27 do 44 w powyższym zakresie.

2. Zamawiający  informuje,  iż  wyraża zgodę,  aby krzesło  stacjonarne na 4  nogach
siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej opisane w pozycji 49 załącznika nr 1 do
umowy i  nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia posiadało  nakładkę tapicerowaną
tkaniną na siedzisku, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z załącznikiem nr
1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie  art.  38 ust.  4  ustawy z dnia
29.01.2004 r  Prawo zamówień publicznych roku  (Dz.U.2019.1843 t.j.) dokonał  zmiany w
załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy w pozycji 49 w powyższym zakresie .

3. Zamawiający  informuje, że  krzesło  socjalne na  4  nogach  opisane  w  pozycji 52
załącznika nr 1 do umowy i  nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  nie  jest typu
Hoker. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości siedziska w przedziale od 450
mm - 480 mm, zamiast od 650 mm - 680 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów
zgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający  działając  na  podstawie art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia
29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) dokonał zmiany w załączniku nr
1 do SIWZ i nr 1 do umowy w pozycji 52 w powyższym zakresie .

4. Zamawiający  wyraża zgodę aby krzesło  do stolika (na 4 drewnianych nogach z
kubełkiem sklejkowym, tapicerowanym) opisane w pozycji 55 załącznika nr 1 do umowy i
nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia posiadało szerokość siedziska  w przedziale
od  450  mm -  470  mm,  zamiast  od  450  mm -  460  mm,  z  zachowaniem pozostałych
parametrów zgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
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Jednocześnie Zamawiający  działając  na  podstawie art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia
29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2019.1843 t.j.) dokonał zmiany w załączniku nr
1 do SIWZ i nr 1 do umowy w pozycji 55 w powyższym zakresie .

5. Zamawiający  wyraża zgodę aby  krzesła  konferencyjne w całości  tapicerowane z
pulpitem i krzesła konferencyjne w całości tapicerowane bez pulpitu opisane odpowiednio
w pozycjach 56  i  57  załącznika  nr  1  do  umowy i   nr  1  do  SIWZ -  Opis  przedmiotu
zamówienia posiadały głębokość siedziska  w przedziale od 400 mm - 420 mm, zamiast
od 410 mm - 420 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z załącznikiem
nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający  działając  na  podstawie art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia
29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2019.1843 t.j.) dokonał zmiany w załączniku nr
1 do SIWZ i nr 1 do umowy w pozycji 56 i 57 w powyższym zakresie .

6. Zamawiający podtrzymuje postanowienie § 7 ust. 1 pkt 1 załącznika  nr 6 do SIWZ -
wzór umowy.
Zamawiający  stoi  na  stanowisku,  że  kary  umowne  w  przypadku  zwłoki  w  wykonaniu
przedmiotu  umowy w wysokości  0,5  % wartości  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy za
realizację przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie są określone jako
zbyt wygórowane, ponieważ termin realizacji  przedmiotu umowy  określony  został na 49
dni od daty zawarcia umowy, co w przypadku tego rodzaju zamówienia i jego zakresu jest
terminem wystarczającym dla jego terminowego wykonania.

Mając powyższe na względzie w oparciu o art. 38 ust 4  ustawy Prawo zamówień
publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r. (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  Zamawiający
dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje
następujące brzmienie:
„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1.Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokój nr 7.
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 13.12.2019 r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i  godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Biurze  Zamówień  Publicznych  Urzędu  Miasta  Lublin,
Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 13.12.2019 r. o godzinie 13:00.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1 do SIWZ  oraz zał. nr 1 do wzoru umowy-
Opis przedmiotu zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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