
 

 

 
  BZP.2410.9.2018.KP       Wrocław, 25.07.2018 r. 

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

   
Dotyczy: postępowania nr BZP.2410.9.2018.KP prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:  

Wyposażenie  pomieszczeń nr 120 i 120a w Gmachu Głównym UWr w meble biurowe. 
 

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 z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zmianami). 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia/Opisie technicznym mebli (Załącznik nr 1a do 

SIWZ) w pozycjach nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 zamieścił następujący wymóg: „uchwyt 

dwupunktowy o rozstawie 128 mm zintegrowany z cylindrem zamka”. Pokazane na obrazku 

uchwyty z zamkami są produkowane wyłącznie przez jedną fabrykę, która ogranicza dostęp do 

ww. produktu wyłącznie dla swoich dystrybutorów. 

Mając na uwadze art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób, który nie może utrudniać uczciwej 

konkurencji. 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośba o zmianę treści SIWZ w powyższym 

zakresie, dopuszczając następujące rozwiązanie: zastąpienie zamka z zintegrowanym 

uchwytem – zamkiem, odrębnym patentowym i uchwytem w podobnym kształcie, który nie 

odbiega jakością od zamka podanego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, że ze względów bezpieczeństwa i stabilności użytkowania wymaga w 

wymienionych przez Wykonawcę pozycjach zgodnie z zapisem SIWZ uchwytów zintegrowanych 

z cylindrem zamka. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza tolerancję w rozstawie uchwytu +/- 5mm. 

1. W związku z tym Zamawiający wprowadza zmiany w następujących Załącznikach do SIWZ: 

a) Załącznik nr 1a do SIWZ „Kalkulacja ceny/Opis techniczny mebli”  

b) Załącznik nr 4 do SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia/Opis techniczny mebli” 

w pozycjach nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 zdanie:  

„We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z 

cylindrem zamka.” 

Powinno brzmieć: „We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 

128mm z tolerancją +/- 5mm zintegrowany z cylindrem zamka.” 

2. Wraz z Informacją nr 2 dla Wykonawców, Zamawiający zamieszcza powyższe załączniki ze 

zmianą.  



3. Działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania  

i otwarcia ofert oraz zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 

Nowy termin składania ofert - do 1.08.2018 r., do godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert - 1.08.2018 r., godz. 10:30. 

 
PROREKTOR DS.STUDENCKICH 
dr. hab. Rafał Wojciechowski prof. nadzw. UWr. 

 

 
 
 

 


