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Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wlkp. 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

BL-IX.272.4.2019 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mebli biurowych na 

potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” 

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów SIWZ 

przekazuje następujące odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

W związku ze zmianami, jakie pojawiły się w opisach przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. 

"Dostawa mebli biurowych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp." 

o numerze sprawy BL-IX.272.4.2019, zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 

dnia 17.04.2019. Swoją prośbę chciałbym uzasadnić koniecznością dostarczenia wraz z ofertą mebli 

do oceny jakościowej przez komisję, których specyfikacja została zmieniona. Niestety w związku ze 

zmianami, nie jesteśmy w stanie tak szybko wyprodukować elementów. 

Proszę również o sprecyzowanie, które konkretnie pozycje należy dostarczyć, ponieważ pozycja 

"Krzesło" została rozdzielona na dwie podrzędne. 

 Odpowiedź: 

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ 3 dni po opublikowaniu ogłoszenia 

o zamówieniu, brak jest podstaw aby w związku z tą zmianą wydłużać termin składania ofert o 8 dni.  

Tym samym Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy i nie dokonuje zmian w powyższym 

zakresie. 

Jednocześnie wyjaśniamy, że pozycja nr 8 w opisie przedmiotu zamówienia "Krzesła" została 

rozdzielona na dwie pozycje: nr 8a "Krzesło konferencyjne i nr 8b "Krzesło do poczekalni". Tym 

samym w ramach zamówienia należy dostarczyć: 

Krzesło konferencyjne - 68 szt. 

Krzesło do poczekalni - 36 szt. 
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Natomiast do oceny jakościowej przez komisję należy dostarczyć fotel obrotowy. Zamawiający w tym 

zakresie modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wydłużając jednocześnie termin składania 

ofert do 12.04.2019 r. 
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