
                                     
 
 

 
 

  Gorzów Wlkp., 5 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

BL-IX.272.4.2019 

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

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

potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” 

 

 

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w zakresie: 

 

1. Ulega przedłużeniu termin składania ofert do dnia 12.04.2019 r., w związku z tym w sekcji V 

ust. 1 pkt 5 i 12 oraz w sekcji VII ust. 1 pkt 2: 

 

stara data: 09.04.2019 r.  

zostaje zastąpiona nową datą: 12.04.2019 r.  

 

2. Ulega zmianie zapis w sekcji VII ust. 2 pkt 5, który otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Punkty w kryterium jakościowym 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 12.04.2019 r. do 

godz. 11.00 do dostarczenia do siedziby Zamawiającego – sala 101, na swój koszt asortymentu 

meblowego, który będzie podlegał ocenie przez członków komisji przetargowej: biurko, kontener do 

biurka i fotel obrotowy (po 1 szt.). Dostarczony asortyment stanowi integralną część złożonej oferty. 

a) asortyment meblowy musi spełniać wszelkie wymagania, jakie stawia Zamawiający 

w odniesieniu do tego asortymentu oraz musi być tożsamy z asortymentem oferowanym 

przez wykonawcę w ofercie; 

b) asortyment meblowy dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego musi być 

zmontowany i gotowy do użytku. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu asortymentu 

meblowego w miejscu przeprowadzenia jego oceny, jednakże musi on być gotowy przed 

wyznaczoną godziną rozpoczęcia oceny; 

c) elementy, jakie będą podlegały ocenie, zostały określone w punkcie e); 
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d) z uwagi na fakt, iż ocena dokonywana przez członków Komisji Przetargowej będzie 

przeprowadzana na sesji jawnej (wykonawcy będą mogli być obecni przy ocenie 

asortymentu), oraz w celu zapewnienia pełnego obiektywizmu oceny Zamawiający 

wymaga, aby: 

 żadne oznakowania lub napisy na asortymencie (jeżeli są) nie pozwalały na identyfikację 

Wykonawcy lub producenta, 

 każdy Wykonawca dołączył do oferty w osobnej zamkniętej kopercie wypełniony 

Formularz do identyfikacji asortymentu meblowego (sporządzony wg załącznika do 

SIWZ). W przedmiotowym Formularzu Wykonawca poda składający się z 4 dowolnych 

liter/znaków kod, którym będzie oznaczony każdy mebel. Wypełniony Formularz należy 

umieścić w zamkniętej kopercie opisanej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą 

i numerem postępowania. Koperty te zostaną otwarte po przeprowadzeniu oceny ofert, 

aby zakończyć proces oceny ofert i dokonać identyfikacji ocenianego asortymentu 

meblowego. 

e) sposób oceny asortymentu meblowego: 

W celu dokonania oceny w kryterium „Jakość” Zamawiający podzielił to kryterium na poniższe 

podkryteria, wg których członkowie komisji przetargowej będą przyznawać punkty każdemu 

meblowi z dostarczonego przez wykonawcę asortymentu meblowego.  

Kod nadany przez Wykonawcę: …………….. 

FOTEL OBROTOWY     

(0-40pkt) 
BIURKO(0-40pkt) 

KONTENER DO BIURKA 

 (0-20pkt) 

Ergonomia 
0-

10 
 

Jakość 

wykonania 

0-

12 

 

Jakość wykonania 

0

-

4 

 

Jakość 

zastosowanyc

h materiałów 

0-

10 
 

Estetyka 

wykonania 

0-

12 

 
Estetyka 

wykonania 

0

-

4 

 

Sposób 

połączenia 

materiałów 

0-

5 
 

Sposób 

połączenia 

materiałów 

0-

12 

 
Sposób połączenia 

materiałów 

0

-

4 

 

Trwałość i 

sposób 

wykonania 

kółek 

0-

5 

 

 

 
Stabilność 

0-

4 

 

Trwałość i sposób 

wykonania kółek 

0

-

4 

 



                                     
 
 

 

Estetyka 

wykonania 

0-

5 
 

  Jakość prowadnic 

(wytrzymałość i 

lekkość działania) 

0

-

2 

 

Trwałość 

mocowania 

podłokietnikó

w 

0-

5 
 

Uchwyty 

(trwałość, estetyka, 

wykonanie) 

0

-

2 

 

  

RAZEM: ………..pkt RAZEM:………pkt RAZEM:………pkt 

J = SUMA :………………pkt X 40% (waga)  

 

Członkowie komisji przetargowej będą oceniać asortyment meblowy w następującym zakresie: 

 ergonomia – dostosowanie krzesła do budowy anatomicznej pracowników, możliwość 

regulacji i dostosowania krzesła do różnic anatomicznych pracowników.  

 estetyka wykonania – komisja będzie oceniała kolorystykę mebli, kształt mebla oraz dbałość o 

wykończenie ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób końcowej obróbki mebla, sprawdzi, 

czy nie ma on ostrych krawędzi i/lub innych niedoróbek. 

 jakość zastosowanych materiałów – komisja oceni wykorzystane materiały pod względem 

estetycznym i wytrzymałościowym. 

 sposób połączenia materiałów – komisja będzie oceniała jakość, trwałość i estetykę połączeń 

materiałów wykorzystanych w meblu.  

 trwałość i sposób wykonania kółek – komisja oceniała będzie materiał, z którego wykonane są 

kółka, ich trwałość oraz zachowanie się w kontakcie z różnymi podłożami. 

 trwałość mocowania podłokietników – komisja będzie sprawdzała, czy podłokietniki są 

odporne na długie i intensywne użytkowanie, ich stabilność i sposób połączenia z siedziskiem. 

 jakość wykonania – komisja oceniała będzie wykonanie i wykończenie mebla. 

 stabilność – komisja oceniała będzie możliwość regulacji mebla i dostosowania go do 

nierównego podłoża. Komisja sprawdzała będzie, czy mebel jest stabilny. 

 jakość prowadnic – komisja sprawdzała będzie wytrzymałość, lekkość działania i głośność 

mechanizmu. 

 uchwyty – komisja sprawdzała będzie trwałość, wykonanie oraz estetykę uchwytu. 



                                     
 
 

 
Komisja będzie testowała asortyment meblowy, poddając go oddziaływaniom, jakie mogą wystąpić 

w codziennym ich użytkowaniu biurowym. Testy będą miały na celu sprawdzenie możliwości 

długiego i intensywnego korzystania z ocenianego asortymentu. Wykonawca nie będzie mógł 

obciążyć Zamawiającego kosztami zniszczeń mogących powstać podczas oceny asortymentu 

meblowego. 

 

3. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

z up. DYREKTORA GENERALNEGO 

Wiesława Luftman 

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu 

i Rozwoju Systemów Informatycznych 


