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 Warszawa, dnia 06 maja 2015 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.251.10.2015.7.AK

Informacja o złożonych zapytaniach
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu 

na ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ I, zakup i dostawę, wraz z montażem sprzątnięciem opakowań oraz 
rozstawieniem mebli biurowych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz Oddziałów Terenowych

oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego
i wynikających z tego modyfikacjach zapisów SIWZ

Znak postępowania: BAF-251-177/2015

Do dnia 06 maja 2015 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące 
pytania: 

Pytanie nr 1: Prosimy o sprecyzowanie informacji z jakiego materiału mają być wykonane blaty 
biurek 
i stolików ponieważ w opisie brył zaznaczone jest płyta obustronnie laminowana 
która nie posiada atestu ścieralności w klasie 3A co opisane jest w wymaganiach 
szczegółowych specyfikacji, żeby blaty biurek i stolików spełniały normę 3A 
konieczne jest wykonanie ich z płyty oklejonej laminatem HPL co wiąże się z wyższą 
ceną produktu finalnego. Prosimy o do precyzowanie czy wymienione wyżej 
pozycje mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej nie posiadającej klasy 
ścieralności 3A czy z laminatu HPL który tą klasę posiada.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj okleiny, laminatu, płyty posiadający klasę 
ścieralności 3A.

Pytanie nr 2 Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących klasy ścieralności blatów, 
ponieważ 
w pkt. 6.1.3.3. wymaga się zaświadczenia potwierdzającego dla biurek na poziomie 
minimum 3B wg normy EN 14322, zaś w zapisach dotyczących dokumentów 
Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 10.1.3.3 zaświadczenie potwierdzające 
ścieralność blatów i stolików na poziomie minimum 3A wg normy EN 14322?

Odpowiedź Zamawiający wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego ścieralność 
blatów biurek i stolików na poziomie minimum 3A według normy EN 14322. W 
związku z powyższym Zamawiający postanawia zmienić treść SIWZ w pkt. 6.1.3.3. 
na następującą:

„6.1.3.3. Zaświadczenie potwierdzające ścieralności blatów biurek na poziomie 
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minimum 3A wg normy EN 14322.”

  Zgodnie z pkt. 10.1.3.5 Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia 
producenta o zgodności użytych płyt do produkcji mebli.

Pytanie nr 3 Zamawiający wymaga aby szafy zgodnie z pkt. 6.1.3.4 posiadały potwierdzoną 
wytrzymałość , trwałość oraz bezpieczeństwo wg norm PN-EN 14073-2, 14073-3 z 
wynikiem pozytywnym. 

Zgodnie z ogólnie dostępną wiedzą :

Norma PN-EN 14073-2

Niniejsza norma określa wymagania bezpieczeństwa dla biurowych mebli do 
przechowywania. Niniejsza norma nie obejmuje ciężkich mechanicznych szaf 
kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Zaznacza się, że 
spełnienie zawartych w normie wymagań nie wyklucza uszkodzeń w meblu 
wskutek regularnego złego użytkowania lub nadmiernie długiego czasu 
użytkowania. Norma nie uwzględnia bezpieczeństwa wynikającego z budynku, np. 
w przypadku wytrzymałości szafek wiszących w normie zawarte są jedynie 
wymagania dotyczące szafki i jej części. Kwestia ściany i mocowania do ściany nie 
są zawarte w normie. Norma nie obejmuje oceny procesu starzenia.

Norma PN-EN 14073-3 

Niniejsza norma określa metody badań w celu określenia wytrzymałości konstrukcji 
wolnostojących lub ekranów oraz zawieszanych na ścianie biurowych mebli do 
przechowywania jak również stateczność mebli wolnostojących. Norma obejmuje 
meble mobilne, z tym że próba opisana w pkt. 5.2 jest zastąpiona przez próbę 
opisaną w pkt 6.7 normy PN-EN 14074: 2004. Niniejsza norma nie obejmuje 
ciężkich mechanicznych szaf kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani 
szaf na akta. Próby zawarte w normie mają na celu symulację sił przewracających i 
obciążeń konstrukcji, które mogą występować w czasie normalnego użytkowania, 
jak również w czasie niewłaściwego użytkowania które racjonalnie może zaistnieć. 
Norma nie uwzględnia bezpieczeństwa wynikającego z budynku, np. 
w przypadku wytrzymałości szafek wiszących w normie zawarte są jedynie 
wymagania dotyczące szafki i jej części. Kwestie ściany i mocowania do ściany nie 
są zawarte w normie. Wymagania bezpieczeństwa określone są w PN-EN 14073-2. 
Norma nie obejmuje oceny procesu.

Zatem normy nie dokładnie precyzują wymagania dotyczące szaf aktowych, które 
mają być zastosowane u Zamawiającego, jedynie wskazuje kierunki. W związku z 
czy zamiast   wykonanych według norm  Zamawiający dopuści określenie meble 
wykonane zgodnie z normą...?
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Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wykonanie szaf zgodnie z normami PN-EN 14073-2, 
14073-3.

Pytanie nr 4 Czy Zmawiający uzna jako równoważne inne certyfikaty poświadczające badania 
bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości produktów niż te zaopiniowane w pkt. 
6.1.3.4?

Ubiegający się o zamówienie pragnie zauważyć, iż według jego stanu wiedzy 
dokładnie tego typu parametry spełniają produkty dwóch podmiotów na rynku 
meblowym (Martela. Furnico), co można odczytać jako próbę naruszenia art. 29 
ust. 2 PZP. Preferowanie rozwiązań droższych jest naruszeniem dyrektywy unijnej 
w sprawie wydatkowania finansów publicznych. Oczywiście ubiegający się o 
zamówienie rozumie, iż Zamawiający ma na celu uzyskanie dostawy mebli o 
wysokiej jakości i trwałości. Jednakże biorąc pod uwagę doświadczenie, aby meble 
spełniały konkretne normy niezbędna jest certyfikacja konkretnego zestawu mebli 
będącego indywidualną konstrukcją. Wymaganie przytoczonych norm, z pkt. 
6.1.3.4 stanowi wymóg nieuzasadniony i jest elementem blokującym możliwość 
złożenia oferty innym podmiotom, niż te które posiadają te certyfikaty. Ubiegający 
się o zamówienie dysponuje innymi certyfikatami potwierdzającymi jakość, 
bezpieczeństwo i trwałość produktów, które są uznawane przez wiele podmiotów 
w sferze publicznej w tym Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO, który 
gwarantuje, ze cała produkcja spełnia najwyższe standardy, a nie jego pojedyncze 
produkty. W pkt. 10.1.3.5 Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta o 
zgodności użytych płyt zgodnie z wymienionymi normami i atestami, dlatego też 
wg ubiegającego się o zamówienie oświadczenie producenta o wykonaniu szaf 
zgodnie z normami lub inne normy równoważne też powinny być dopuszczone.

Odpowiedź Zamawiający określił w SIWZ wykonanie szaf zgodnie z normami PN EN 14073-2 
oraz PN-EN 14073-3. Normy te są powszechnie używane przez producentów mebli 
i płyt meblowych. Wymagane normy są ogólnie przyjętymi w przemyśle 
meblarskim dla mebli gotowych, zapisy SIWZ i opis techniczny zamawianych szaf 
nie naruszają art. 29 Prawa Zamówień Publicznych.  Intencją zamawiającego jest 
dostawa wysokiej jakości i dużej trwałości mebli, gdyż będą one codziennie 
eksploatowane przez wielu użytkowników. Jednocześnie mając na uwadze 
zapewnienie jak największej konkurencyjności, zamawiający dopuszcza 
oświadczenie producenta o zgodności użytych płyt zgodnie z wymienionymi 
normami i atestami.

Pytanie nr 5 W dbałości o jakość i trwałość wykonywanych produktów czy Zamawiający w 
przypadku krawędzi dla kontenerów (np. poz. 3) zwiększy grubość obrzeża PCV lub 
ABS z 1 na 2 mm, celem zachowania tego właściwego standardu na mebli 
biurowych

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ i wymaga oklejenia wszystkich 
widocznym krawędzi kontenera listwą PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm w 
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kolorze płyty.

Pytanie nr 6 Czy we wszystkich meblach Zamawiający wymaga aby zastosowana doklejka była 
wykonana dzięki technice laserowej gwarantującej zwiększoną odporność na 
wilgoć i uszkodzenia mechaniczne wrażliwych elementów płytowych

Odpowiedź Zamawiający nie określa metod/technik wykonania mebli.

Pytanie nr 7 Czy celem podniesienie bezpieczeństwa dokumentów Zamawiający będzie 
wymagał zastosowania  zamków baskwilowych z blokadą przynajmniej w 3 
miejscach?

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga zastosowania zamków baskwilowych z blokadą w 
przynajmniej w 3 miejscach.

Pytanie nr 8 Zamawiający wymaga aby oferowana szafa aktowa (np. poz. 4) lub regał (np. 
poz.12/14) były w wymiarach w przedziale 1700-1800 mm. Wg informacji 
ubiegającego się o zamówienie:

Średnia wysokość segregatora 315 mm - wymagane 5 poziomów = 5 x 315 mm = 
1575 mm

Wieniec górny i dolny po 25 mm  = 2 x 25 mm = 50 mm

Grubość półki 4 szt.  = 4 x 18 mm = 72 mm

Zakres regulacji   min. 15 mm

Zestawienie sumaryczne daje oczekiwaną wysokość szafy 1575+50+72+15 = 1712 
mm, czyli minimalna wartość zgodna z tolerancją nie będzie zgodna z wymogami 
SWIZ. 
Dodatkowo zastosowanie takich szaf nie gwarantuje swobodne umieszczenia 
segregatorów w półce. Minimalna bezpieczna wysokość między półkami to 340 
mm, co w zależności od potrzeb gwarantuje dodatkową regulacje półek min. o 30 
mm. Standardowa wysokość szaf na 5 przestrzeni segregatorowych u polskich 
producentów oscyluje w granicach 1800 - 1900 mm. Czy Zamawiający w dbałości o 
zgodność wymagań SWIZ i otrzymanie produktów o najwyższej jakości zwiększy 
wysokość całkowitą szaf aktowych?

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów w SIWZ w tym zakresie. Podane w SIWZ wymiary 
szaf wraz z nadstawką dostosowane są do wysokości pomieszczeń użytkownych 
przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9 W przypadku szaf nastawnych (np. poz.5/8/13/15) mamy analogiczną sytuacje jak 
w przypadku szaf z pytania 7.

Nadstawka musi posiadać wymiar między 600-700 mm
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Wg standardu szafy z poz. 7

2 poziomy segregatorów  = 2 x 315 mm = 630 mm

Wieniec górny i dolny        = 2 x 25 mm = 50 mm

Półka                                     = 18 mm

Sumarycznie otrzymujemy 630+50+18 = 698 mm, zatem każda nadstawka poniżej 
tego wymiaru nie będzie spełniać wszystkich wymagań SWIZ. Ubiegający mają na 
uwadze przytoczoną argumentacje z pytanie 7 proponuje zwiększyć zakres 
wysokości w granicach 698-748 mm. Czy taki zakres Zamawiający akceptuje?

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Podane w SIWZ wymiary 
szaf aktowych oraz szaf nastawnych dostosowane są do wysokości pomieszczeń 
użytkownych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 10 W ramach standaryzacji wymiarów proszę o doprecyzowanie jakich wysokości 
przegród wymaga Zamawiający?

Zgodnie z interpretacją własną w oparciu o pkt. 6.1.7/8 oraz rozdziału II Warunki 
szczegółowe pkt. e Zamawiający dąży do ujednolicenia systemów w zakresie 
podanym w SWIZ. Jednakowoż ubiegający się o zamówienia chciałby zauważyć, iż 
w biurka z pozycji 1 i 2 dopuszcza się blendę czołową przednią o wysokości 300-
400 mm, zaś w poz.  16/17 dopuszczalna jest tylko wysokość 400 mm. Czy dla 
zachowania estetyki Zamawiający dopuszcza wysokość panela w granicach 350-
450 mm.? Ubiegający o zamówienie chciałby zaznaczyć, iż im wyższy panel  tym 
jest praktyczniejsze rozwiązanie z wykorzystaniem listwy zawieszkowej. Wg naszej 
wiedzy najpraktyczniejsze są rozwiązania pozwalające na umieszczenie pod 
obciążoną listwą elementów wysokości segregatora.

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11 Czy w ramach dbałości o zasadę konkurencyjności i art. 29 ust. 2 Zamawiający 
dopuszcza inne rozwiązania poza "talerzykiem" (poz. 16/17), które będą zapewniać 
poziomowanie listwy, np. uchwytów z odpowiednimi otworami?

Odpowiedź Przez „talerzyk” Zamawiający rozumie każde rozwiązanie pozwalające na 
poziomowanie blendy.

Pytanie nr 12 Czy w ramach dbałości o zasadę konkurencyjności i art. 29 ust. 2 Zamawiający 
dopuszcza inne rozwiązania poza "łapkami" (poz. 16/17), które będą zapewniać 
mocowanie bez ingerencji w blat np. dodatkowy element mocowania przegrody do 
stelaża?

Odpowiedź Przez „łapki” zamawiający rozumie każdy rodzaj mocowania blendy z biurkiem, 
który zapewnia mocowanie bez ingerencji w blat biurka. Zgodnie z zapisami OPZ 
Zamawiający zastrzega, że po zdemontowaniu blendy, na blacie biurka nie mogą 
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pozostać uszkodzenia. 

Pytanie nr 13 Czy Zamawiający wymaga, aby fotele tapicerowane (Zał. 1, poz. 25) posiadały atest 
potwierdzający spełnienie normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania 
wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa? Dzięki temu zamawiający będzie miał 
pewność, że produkt jest wysokiej jakości i spełnia polskie oraz europejskie normy 
(gdy zamawiające tego nie wymaga dostawca może dostarczyć produkt chiński, 
który nie posiada wymaganych atestów i jest słaby jakościowo)

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga aby fotel tapicerowany posiadał atest potwierdzający 
spełniane normy PN-EN 16139:2013 (wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo)

Pytanie nr 14 Czy zamawiający zmieni zapisy w SIWZ wymagając aby ww. atesty dot. foteli 
tapicerowanych były załączone do oferty? Dzięki temu zamawiający wyklucza 
wykonawców chcących dostarczyć produkt produkcji chińskiej i będzie miał 
pewność wysokiej jakości produktów już na poziomie oferty.

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

Pytanie nr 15 Czy Zamawiający, w związku ze stale zmieniającymi i aktualizowanymi normami, 
jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby 
załączane do oferty Atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?

Odpowiedź Zamawiający nie wymaga takich atestów.

Mając na uwadze, iż powyższe informacje zmieniają treści SIWZ, Zamawiający zmienia 
termin  złożenia ofert oraz próbek o których mowa w pkt. 10.1.5. SIWZ,  z dnia 18 maja 
2015 r. na dzień 20 maja 2015 r. 

Godziny i miejsca złożenia ofert i próbek oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

WACŁAW CZARNOTA
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO


