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Informacja w trybie art. 38 ust. 1

ustawy z dnta29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówięńpublicznych
(tekst jedn oltĘ Dz. U . z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm)

dot.: Modernizacja pomieszczeń Urzędu StaĘsĘcznego w Lublinie przy ul. St.
Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz
z modernizacją sieci LANI w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń d|a
Informatorium w ramach projektu System Informacyjny StatysĘki Publicznej _ 2
(sIsP-2).

Urząd Statystyczny w Lublinie w odpowiędzinapismo Wykonawcy przesłane w dniu24
lipca2}I4 r. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie l,z Czy Zamawiający tak jak inne jednostki budżetowe wymaga, abykrzesła
stacjonarne i krzesło konferencyjne na 4 nogach (częśó V, lp. 2,16) posiadały atest
potwierdzający spełnienie najnowszej normy PN-EN 16139:2013 określającej wymagania
w5Ąrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa?

Ętanie 2z Zamawiający wymaga, aby krzesła obrotowe w części V posiadały atesty
potwierdzające spełnianie norm PN-EN 1335-1:2004,PN-EN 1335-2:2009 oruz PN-EN
1335-3:2009. Czy Zamawiający tak jak inne jednostki budżetowe wymaga, aby ww. krzesła
posiadały również atest potwierdzający spełnianie nonny PN-EN 1022:2001 określającej
w5rmagania stateczności?

Odpowiedź na pytania l i 2z Minimalne wymagania Zamawiającego co do atestów i norm
mebli zostały określone w SIWZ izńączniku do niego. Zamawiający dopuszczamożItwość
(ale nie wymaga) zastosowania norm innych niż wyrrienione, pod warunkiem, że sąto normy
nowsze, lepsze niż wymienione i że spełniająminimalne w5rmagania określone przez
Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie 3z Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami,
jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga ńy zńączone do
oferty atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2lata?

OdpowiedŹ na pytanie 3z Zamawiający nie określa terminu wystawienia atestów - oczekuje
ważnych atestów.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środkaw budźetu państwa.
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