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Elbląg, dn. 04-05-2018 r.
..dz. ZP/PN/2312/03/1217/2018

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr
ZP/PN/2312/03/1082/2018 z dnia 25-04-2018 r. na: Dostawa i montaż wyposażenia Szkolnych Punktów
Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym
stoi"

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które
wpłynęło do Zamawiającego w dniu 30-04-2018 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2017.1579 z póżn.zm)- dalej PZP Zamawiający zmienia zapisy
zawarte w treści SIWZ:

PytHDie Wykonawcy:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi dot. biurka komputerowego. Schemat biurka wskazuje na biurko które jest
wycofane z produkcji. Prosimy o podanie informacji z jakiego profilu ma zostać wykonany stelaż, jaka ma być
szerokość półki na stacje dysków oraz klawiaturę. Czy można wykonać meble z płyty wiórowej laminowanej, czy
jednak musi to być MDF. (...)
Prosimy, o przesłanie wymiarowanego stelaża z podanymi profilami oraz prowadnicami, z jakich ma być
wykonany sielaż.

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający w zakresie III części zamówienia: Dostawa i montaż mebli oraz innego
wyposażenia na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi" zmienia zapisy w
Załączniku nr l do SIWZ Opisu przedmiotu zamówienia w rozdziale III ust. l, które otrzymują brzmienie:

1) Biurko komputerowe-70 szt.
a) biurko komputerowe stelażowe według poniższego schematu:
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b) materiał: steia/ - metal lub a l u m i n i u m , blaty - MDF lub płyta wiórowa laminowana wykończona trwałym
obrzeżem PCV w kolorze blatu.

c) stelaż: profil kwadratowy lub okrągły,
d) udźwig biurka do BOkg,
e) wysokość- 76 cm, blat o wymiarze-gl. 55 x szei. 85 cm, gr. b latu 2,5 cm,
f) kolor: nogi aluminium, blat buk,
g) z półką na klawiaturę, podwieszaną pod blatem na wys. 11 cm. wymiary półki: szer. 53 x g l . 2 2 g r . l,S cm.

wysuwana na prowadnicach kulkowych, stalowych z końcowa blokada wysuwu, zapobiegająca
wypadaniu półki.

h) z l otwartą półką pod komputer, podwieszana, wymiary półki: szer. 22 x gł. 50 cm zamocowana na
wysokości 15 cm od podłoża.

Dopuszcza się +/- 1% tolerancje wszystkich w/w wymiarów, z zastrzeżeniem, że wszystkie biurka musza mieć
jednakowy wymiar.

Załącznik
Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach- Załącznik nr l do SIWZ
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