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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 

Zgłaszam się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie mebli do postępowania pn. "Dostawa mebli 

biurowych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.", nr sprawy BL-

IX.272.4.2019, w innej kolorystyce płyty niż w specyfikacji, tylko i wyłącznie w celu weryfikacji 

jakościowej mebli. Jednocześnie oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy 

się dostarczyć meble zgodne ze specyfikacją. 

 

Odpowiedź: 

Celem oceny mebli dokonywanej przez członków Komisji Przetargowej jest przyznanie punktów 

w kryterium jakościowym. Poszczególne podkryteria tj. elementy poddawane ocenie zostały opisane 

w treści SIWZ.  

Z uwagi na fakt, że meble dostarczone do oceny nie stanowią realizacji zamówienia, a kolorystyka 

mebli nie jest elementem poddawanym ocenie, Zamawiający dopuszcza aby meble dostarczone 

do oceny na etapie składania ofert posiadały inną kolorystykę niż określony w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawcy, którzy dostarczą meble do oceny w innej kolorystyce niż określony w przedmiocie 

zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowane meble są zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego, zobowiązani są do dołączenia do asortymentu poddawanego ocenie fragmentu płyty 

meblowej lub tzw. próbnika o wymiarach nie mniejszych niż 10 cm / 15 cm w kolorystyce wymaganej 

przez Zamawiającego.  
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