
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              BZP.2420.14.2016.EH                                                    Wrocław, 05.04 2016 r. 

 
 

INFORMACJA NR 1 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania nr BZP.2420.14.2016.EH prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  
„Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń znajdujących się w budynku Biblioteki 
Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu:  
Zadanie 1: Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Zbiorów Specjalnych;  
Zadanie 2: Dostawa i montaż stołów do Czytelni Zbiorów Specjalnych;  
Zadanie 3: Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Biblioteki Austriackiej:  
Zadanie 4: Dostawa krzeseł.” 

 
 

Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie 

art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

 
Pytanie nr 1 
Proszę o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o brakujący opis dotyczący Stolika S1 
Odpowiedź nr 1 

Zamówienie nie obejmuje wykonania stolika S1. Wykonać należy stolik S1.1 w ilości 1 szt., 

którego opis został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 (załącznik nt 7a do 

SIWZ). W powyższym opisie w tabeli „Zestawienia ilościowe zamawianych elementów”  

w poz. 18 jest oznaczenie elementu S1 zamiast S1.1. Zamawiający zmienia poniżej treść 
SIWZ w tym zakresie tj. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 oraz Kalkulację cenową 
dla Zadania 1 – załącznik nr 1a do SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
W opisie przedmiotu zamówienia opisano stolik S1.2 natomiast nie ma go w kalkulacji 
cenowej. Czy ma być uwzględniony w wycenie? 
Odpowiedź nr 2 
Stolik S1.2 został uwzględniony w Kalkulacji cenowej dla Zadania 1 – załącznik nr 1a do 

SIWZ. W Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 (załącznik nr 7a do SIWZ) w tabeli 
„Zestawienia ilościowe zamawianych elementów” w poz. 19 jest oznaczenie elementu S1.1 
zamiast S1.2. Zamawiający zmienia poniżej treść SIWZ w tym zakresie tj. Opis przedmiotu 
zamówienia dla Zadania 1 oraz Kalkulację cenową dla Zadania 1 – załącznik nr 1a do SIWZ. 
 
 
Zamawiający zmienia oznaczenie numeryczne załączników do SIWZ Opis przedmiotu 
zamówienia dla Zadania 1, 2, 3 i 4 w następujący sposób: 
 
Jest: 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 1a do SIWZ (Zadanie 1) 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 1b do SIWZ (Zadanie 2) 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 1c do SIWZ (Zadanie 3) 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 1c do SIWZ (Zadanie 4) 
 
Zmienia się na: 



 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 7a do SIWZ (Zadanie 1) 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 7b do SIWZ (Zadanie 2) 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 7c do SIWZ (Zadanie 3) 
Opis przedmiotu zamówienia –załącznik do 7d do SIWZ (Zadanie 4) 
 
 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla 
Zadania 1 oraz załącznik nr 1a Kalkulacja cenowa dla Zadania 1 w następujący sposób: 
 
W tabeli „Zestawienia ilościowe zamawianych elementów” jest: 
poz. 18 - Stolik S1 szt. 1 
poz. 19 – Stolik S1.1 szt. 2 
 
Powinno być: 
 
poz. 18 - Stolik S1.1 szt. 1 
poz. 19 – Stolik S1.2 szt. 2 
 
Kalkulacja cenowa Zadanie 1 załącznik nr 1a do SIWZ jest: 
 
poz. 18 - Stolik S1 szt. 1 
poz. 19 – Stolik S1.1 szt. 2 
 
Powinno być: 
 
poz. 18 - Stolik S1.1 szt. 1 
poz. 19 – Stolik S1.2 szt. 2 
 
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7d do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla 
Zadania 4 w następujący sposób: 
 
W Specyfikacji rodzajowo – ilościowej w opisie krzesła komputerowego K1 jest: 

• Tapicerka - o wysokiej odporności na ścieranie (50 000 cykli Martindale’a). 
Kolorystyka tapicerki: grafitowa C-38, czarno-szara C-73 z wzornika firmy NOWY STYL lub 
inne identyczne wizualnie. 
 
oraz w opisie krzesła K3- krzesło zwykłe jest: 

• Tapicerka - o wysokiej odporności na ścieranie (50 000 cykli Martindale’a). 
Kolorystyka tapicerki: brązowo-beżowo-czarna C-24, czarno-niebieska C-27, grafitowa C-38, 
czarno-szara C-73 z wzornika firmy NOWY STYL lub inne identyczne wizualnie. 
 
Zamawiający zmienia treść powyższych zapisów w sposób następujący: 

 

Krzesło K1 – krzesło komputerowe powinno być:  

• Tapicerka - o wysokiej odporności na ścieranie (50 000 cykli Martindale’a). 
Kolorystyka tapicerki: grafitowa C-38, czarno-szara C-26 z wzornika firmy NOWY STYL lub 
inne równoważne wizualnie. Ilość krzeseł w poszczególnych kolorystykach tapicerek 
Zamawiający poda w ciągu 3 dni od podpisania umowy. 

 

Krzesło K3 – krzesło zwykłe powinno być: 

• Tapicerka - o wysokiej odporności na ścieranie (50 000 cykli Martindale’a). 
Kolorystyka tapicerki: brązowo -beżowo-czarna C-24, czarno-niebieska C-27, grafitowa C-38, 
czarno-szara C-26 z wzornika firmy NOWY STYL lub inne równoważne wizualnie. Ilość 
krzeseł w poszczególnych kolorystykach tapicerek Zamawiający poda w ciągu 3 dni 
od podpisania umowy. 
 
 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp Zamawiający informuje o zmianie 
terminu składania i otwarcia ofert: 
- termin składania ofert i wniesienia wadium–  do dnia 05.09.2016 r. – do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert –  w dniu 05.09.2016 r. – o godz. 11:00.  



Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt. 2) Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
PROREKTOR 
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 4 – załącznik nr 7d do SIWZ. 
2. Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 – załącznik nr 7a do SIWZ 
3. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 – załącznik nr 7b 
4. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 – załącznik nr 7c 
5. Kalkulacja cenowa dla Zadania 1 – załącznik nr 1a do SIWZ 

 


