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Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania 
przetat^owego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę i 
montaż mebli biurowych, szaf przesuwnych archiwum i klimatyzacji w budynku 
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 8A" 

Pytania: 

1. W dokumentacji do postępowania brakuje materiałów dotyczących wykonania tablic 
reklamowych, rolet, napisów, logo, oklejania okien. Nie ma tez takich pozycji w 
formularzu cenowym załącznik nr 1 do SIWZ. Czy w ofercie cenowej należy 
uwzględnić te pozycje? 

2. W związku z ukazaniem się informacji na temat postępowania Dostawa i montaż mebli 
biurowych, szaf przesuwnych archiwalnych i klimatyzacji do budynku Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie, czy posiadają Państwo opisy standardu 
wykonania mebli? 

3. Na Państwa stronie zostało opublikowane postępowanie 
https://www.bip.powiatmlawski.pl/2795.wvkonanic-usluei-pn-aranzacia-wewnetrzna-
budynku-komunikacii-mlawa-ul-wyspianskieęo-Sa 
proszę o przesłanie formularzy ofertowych dla tego postępowania 

4. W nawiązaniu do przedstawionego SIWZ w pkt. 8 ppkt. 8.2. Wymagania dotyczące 
wadium podany jest niepełny numer rachunku bankowego (jest 25 cyfr, winno być 26 
cyfr). Proszę o podanie prawidłowego numeru rachunku bankowego. 

5. W kosztorysie brak pozycji z opisu: 1.9. Wiszący organizer. 
Pozycji 13 i 14 z opisu - Przesłony okienne i oklejanie okien. 

Odpowiedzi: 

Ad.l Z E S T A W I E N I E ILOŚCIOWE DO W Y C E N Y PRZESŁON O K I E N N Y C H 
ORAZ O K L E J E N I A O K I E N 1 MATERIAŁÓW R E K L A M O W Y C H DLA WYDZIAŁ 
KOMUNIKACJI W MŁAWIE 

Przesłony okienne materiałowe 
Przy oknach PCV montowane do nadproża nad oknem - Rolety materiałowe wolnowiszące 
Hanarol Besta lub równoważne, tkaruna A600, kolor A 629 (kolor ceglany). 

http://Zm.publ.272
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Przy oknach ze stolarką aluminiową montowane w prowadnicach przy szybie { sala 
operacyjna parter, archiwum I piętro, pom. Socjalne I I piętro. Rolety materiałowe na systemie 
Hanarol Uni-Besta lub równoważne, tkanina A600. kolor A 629 (kolor ceglany). 
W pokoju dyrektora, poczekalni na piętrze oraz w pomieszczeniu z wykuszem na 11 piętrze 
nie montujemy osłon. 
Zdjęcie poglądowe Hanarol Besta i Hanarol Uni-Besta; 

OknaPCY 180x 150 - I9szt. 
Okna PCV 90x90 -lOszt. 
Okna aluminiowe 125x315 -12 szt. 

Oklejenie okien oraz przygotowanie tablic reklamowych i napisów wg 
wzoru z budynku Urzędu Pracy 
Szyby wg wizualizacji (kolor żółty tylko pokazuje umiejscowienie i ilość folii, w 

rzeczywistości folia szara mleczna) razem 57 m2 

- folia matowa pwHmeryczna gr. 80 mikrometrów z gwarancją producenta 7 lat 



Napis zewnętrzny w kolorze srebrnym „WYDZIAŁ KOMUNIKACJI W MŁAWIE" 



Tablica plexi na dystansach w punkcie obsługi z logiem dodatkowo wypukłym z plexi wg 

wzoru na zdjęciu poniżej 

Napisy z plexi pod sufitem w punkcie obsługi klienta wg wzoru na zdjęciu poniżej 

Nascienna tablica informacyjna z możliwością późniejszej zmiany danych (numery pokojów, 

oznaczenia pokojów itp) wg wzoru na zdjęciu poniżej 



Meble powinny spełniać następujące wymagania przedstawione 
odpowiednimi dokumentami: 
Meble spełniają wymagania bezpieczeństwa w użytkowaniu, wytrzymałości 1 trwałości, 
ustanowione przez Polskie Normy - zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów. 

Zgodnie z normą: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble do przechowywania -
Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 
oraz PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka -
Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa. 
Meble winny posiadać Atest Higieniczny na płytę i obrzeża meblowe ABS 
Wykonawca dostarczy Certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 w zakresie 
projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 
Świadectwo higieniczności na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów 
na same składowe mebla) zgodnie z normą 
PN-EN 717- 1:2006 

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści SIWZ i ogłoszeniu zostały 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, 
materiały ,urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie 
przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich 
równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane 
przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 
przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki łub nazwy producenta 
wskazujące ua pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, 
urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 
urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 
technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 
odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 



opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, 
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w 
stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów ,technołogii itp. opisanych za 
pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 

Ad.3 formularze ofertowe dla tego postępowania znajdują się na stronie: 

https://www.bip.powiatmlawski.pl/2795.wvkonanie-uslugi-pn-aranzacia-wewnetrzna-
budynlcu-komunikacji-mlawa-ul-wTspianskieeo-8a -SIWZ 

Ad.4 prawidłowy numeru rachunku bankowego to 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198 

Ad.S tak należy wycenić w kosztorysie wiszący organizer - 1 szt zgodnie z załącznikiem 
Ido SIWZ oraz przesłony okienne i oklejanie okien jak opis. A d l . 
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