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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę i montaż mebli biurowych, krzeseł biurowych 

obrotowych oraz regałów jezdnych i stacjonarnych w ramach pierwszego wyposażenia 

dla nowopowstałego budynku Oddziału ZUS w Częstochowie”, oznaczenie sprawy 

090000/271/1/2020/ZAP. 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie (Zamawiający) informuje,  

że w dniu 18 maja 2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść 

pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1 

W postępowaniu wymagane jest dostarczenie próbek mebli. Czy dopuszczacie Państwo 

dostarczenie dwóch z trzech wybranych elementów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia dwóch z trzech wybranych elementów próbek mebli. 

Podtrzymany tym samym został zapis pkt 7.2.2.3.1. SIWZ: „Asortyment, który będzie podlegał ocenie 

przez członków komisji przetargowej to.: Część I: szafa aktowa (1 szt.), biurko pracownicze (1 szt. ) 

oraz kontener mobilny pod biurko (1 szt.), natomiast w Części II krzesło obrotowe biurowe.” 

 

Pytanie nr 2 

Jaki jest termin na dostarczenie próbek mebli do Państwa siedziby? 
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Odpowiedź: 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  próbek mebli do siedziby Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 26 maja 2020 r. do godz. 12:00. Termin na dostarczenie 

próbek został określony w pkt 7.2.2.3.1 SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Termin zakończenia postępowania jest „sztywny” czy istnieje możliwość wydłużenia go? 
Odpowiedź: 

Zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin składania ofert,  w przypadku gdy w wyniku zmiany 

treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zamawiający, na tym etapie prowadzenia postępowania, nie wyraża zgody na przedłużenie terminu 

składania ofert. 

Termin składania ofert upływa 26 maja 2020 r. o godz. 12:00. 

  

Zatwierdził: 
Pan Jarosław Żuk 

 Dyrektor Oddziału ZUS  
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