
 

Strona 1 z 2  

Częstochowa, dnia 24 maja 2018 roku 
WT.2370.12.6.2018 

 
 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.12.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mebli, łóżek metalowych oraz materacy” 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniach 23 maja 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.12.2018, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mebli, 
łóżek metalowych oraz materacy”.  Działając na podstawie art. 38 ust 2 oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz  
z udzielonymi na niego odpowiedziami oraz wprowadzonych modyfikacji:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. Czy w przypadku szaf o wysokości 200 cm 

dopuszczają Państwo zastosowanie uchwytów 
meblowych o rozstawie 160 cm? 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - opisem 
przedmiotu zamówienia dla mebli, Zamawiająca 
wymaga,  aby w szafach o wys. 200cm (poz. 6-15) 
zastosowano uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 
dłuższym niż w biurkach, ich długość proporcjonalna 
do wymiaru drzwi. Rozstaw uchwytów w biurkach 
(poz. 1-5, 45, 46) wynosi od 128 do 192 mm. Oznacza 
to, iż uchwyt meblowy we wskazanych szafach 
winien być dłuższy niż 192 mm. 
Zgodnie z wiedzą Zamawiającej na rynku nie 
występują zaproponowane przez Wykonawcę 
uchwyty meblowe o rozstawie 160cm. 

2. Dotyczy szaf z pozycji 6 – 15 – czy w przypadku 
kiedy szafa jest 3-częściowa jak np. w pozycji 14, 
oznacza to, że szafa ma posiadać wewnątrz 
przedziałki z płyty meblowej w celu oddzielenia 
części czy w ten sposób określają Państwo jedynie 
ilość drzwi? 

W przypadku szaf złożonych z 2, 3 lub 4 części, 
Zamawiająca wymaga, aby szafa wewnątrz miała 
przedziałki z płyty meblowej, w celu oddzielenia 
poszczególnych części. 

3. Czy któreś z zamawianych przez Państwa szaf bądź 
biurek mają być wyposażone w zamek meblowy 
patentowy? 

Zamawiająca wprowadza zmianę w załączniku nr 1 do 
siwz – opis przedmiotu zamówienia dla mebli, na str. 
28, 29 poz. 43,44 poprzez modyfikację zapisu 
dotyczącego rodzaju zamka do szafy. 
JEST:  
• „Zamek paszkwilowy  x 2 kluczyk do każdego zamka 

- 2 zamki” 
ZMIENIA SIĘ NA: 
• „Zamek meblowy patentowy  x 2 kluczyk do każdego 

zamka - 2 zamki” 

 
W związku z dokonaną modyfikacją, w odpowiedzi 
na pytanie, Zamawiająca informuje, iż zamek 
meblowy patentowy ma zastosowanie jedynie  
w szafach w poz. 43 oraz 44.  
Wymóg ten nie dotyczy biurek. 
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 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji  
dot. specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl, zakładka zamówienia publiczne) zamieszcza  
poprawiony załączniki nr 1 do SIWZ, tj. opis przedmiotu zamówienia dla zad. I – dostawa  
i montaż mebli. Miejsca dokonania zmian  w załącznikach zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Wykonawca 
przygotowując ofertę winien wykorzystać załączniki uwzględniające powyższe modyfikacje. 
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.  

 
Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 
 
 
 

    Zastępca Komendanta 
         Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
          w Częstochowie 
                     /-/ 

                                                                                                     st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


