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Łódź, dn. 02.09.2014 r. 

 
Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

„MODERNIZACJĘ INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ  
I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA ORAZ DOSTAWĘ  URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO 

MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI  
w ramach zadania z HRF: 

Modernizacja sieci LAN w jednostkach statystyki publicznej wraz z zapewnieniem dostępu 
do Internetu ; Modernizacja regionalnych ośrodków informacji wraz z adaptacją pomieszczeń 
i budową stanowisk pracy, realizowanego w ramach projektu System Informacyjny Statystyki 
Publicznej – 2 (SISP-2) „Budowa dwujęzycznego(z komunikacją w języku polskim  
i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki  
i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników 
administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych 
ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”” 
 
nr sprawy: WA-2900-4/2014/SISP-2 
 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 
     
Pytanie 1 

Występuje nieścisłość między opisem: pozycja 23 - plik: 201408_d_wa-2900-
4_siwz_zal10b_arkusz_cen_wykaz_mebli_czesci_ii((...)wykończenie oparcia i siedziska: 
plastik (...)) a opisem produktu - plik: 201408_d_wa-2900-
4_siwz_zal9b_karty_produkt_czesci_ii (Wykończenie oparcia i siedziska – tapicerowane; z 
tyłu osłona plastikowa). 
 
Odpowiedź 1: 

W załączniku 10b Arkusz cenowy – wykaz mebli  do Części II, opisy asortymentu są 
skrócone. Dokładny opis asortymentu zawiera załącznik 9b Karty produktów do Części II.  

W związku z powyższym Zamawiający wymaga,  aby oparcia i siedziska krzeseł z pozycji 23 
były tapicerowane z osłoną plastikową. 

 
 
Pytanie 2 

Czy dla pozycji 23 (krzesło konferencyjne typu RIO) dopuszcza się inny kolor stelaża : 
odcienie szarości ? 
 
Odpowiedź 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że dodatkowo dopuszcza zbliżone odcienie koloru stelaża do RAL 
7024.  
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Pytanie 3 

Czy dla mebli typowych - dopuszcza się tolerancję (np. +/- 5%) w wymiarach np: 
w pozycji nr 5 jest: 80x42x190 cm h;  czy w związku z powyższym może być: 80x42x186h ? 
 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza się tolerancję w wymiarach mebli typowych +/- 3%. 
 
 
Pytanie 4 

Pozycja nr 1 (stół konferencyjny) - sala szkoleniowa - jaki kolor stelaża? 

 
Odpowiedź 4: 

Zamawiający wyjaśnia, że kolor stelaża powinien korespondować z kolorem blatu , tak jak 
pokazano w wizualizacji (załącznik 9a - Aranżacji do Części I i II). 
 
 
Pytanie 5 

Informatorium, poz. 15 - stół konferencyjny: 220/100 -  czy dopuszcza się aby stół 
konferencyjny odbiegał nieco od produktu w karcie produktu i był zbliżony do konstrukcji 
stołu jak w załączniku. 
 
 
 

 
 
Odpowiedź 5: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza niewielka różnicę w konstrukcji stołu konferencyjnego 
220x100cm w porównaniu ze zdjęciem poglądowym z Karty produktu załącznik 9b, 
zaznaczając, że wymiary stołu i jego kolorystyka nie mogą ulec zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


