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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja sali 

konferencyjnej nr 346” (znak postępowania: BDG WZP/260/20/2020/bk).

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ)

W związku z pytaniem otrzymanym od Wykonawcy, biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu 

Zamawiający – Ministerstwo Klimatu,  działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawia 

wyjaśnienia w zakresie wątpliwości zgłoszonych przez Wykonawcę.

Pytanie Wykonawcy: 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót – cz. 6 Okładziny ścienne, dot. pkt 1 Materiał:

„Technologia wykonania paneli ściennych:  Okładzina ścienna będzie wykonana z płyt                                                     

MDF Firax trudnozapalnych gr. 18 mm. Wykończenie stanowi fornir dąb naturalny lakierowany 

lakierem bezbarwnym i laminat”.

Nigdzie nie doszukałem się informacji gdzie mamy zastosować fornir, a gdzie laminat. Różnica w cenie 

jest kolosalna. Czy mamy przyjąć laminat?

Odpowiedź:

Zamawiający do wykonania okładziny ściennej dopuszcza zastosowanie płyty laminowanej Egger Dąb 

Ferrara Jasny H 1334, struktura ST9 obecnie nazwa zmieniona na Dąb Sorano jasny H1334.

Pytanie Wykonawcy: 

Nie ma żadnych informacji technicznych dot. stołu. Czy mamy przyjąć  stół ze zwykłym blatem? 
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Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż blat stołu wykonany ma być z  drewna typu DĄB (wybarwienie dobrane 

do okładzin ściennych) , po środku stołu powinien przechodzić pas półprzeźroczysty zalewany żywicą 

tworzący kształt „rzeki” (żywica szara). Stół powinien być wyposażony w mediaporty. Konstrukcja 

stołu - profil stalowy zamknięty lakierowany na kolor czarny, satyna. 

Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy również o informacje dotyczące  krzeseł.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót budowlanych Zamawiający określił wymagania dotyczące krzeseł. Krzesło                                                                                       

typu Profim Sensi K2H 2P - nóżki kolor czarny, drewno H5, tapicerka kolor grafitowy bądź 

równoważny ze względu na wymiar oraz gatunek obić - wybór w trakcie realizacji.

Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sprecyzowanie projektu, przedmiaru i wizualizacji.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż projekt  aranżacji wraz z wizualizacją oraz przedmiarem robót budowlanych 

został opublikowany 10 września 2020 r. 

Zamawiający informuje, iż do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączono dodatkowy 

załącznik pn. „Opis zamówienia – Modernizacja sali konferencyjnej 346 w MK”.

Ze względu na wystarczający czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie, termin składania 

i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Aleksandra Plucińska
Dyrektor
Biuro Dyrektora Generalnego
/ – podpisany cyfrowo/
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