
Polski Holding Nieruchomości S.A. 

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12  

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01  

www.PHNSA.pl 

 
 
 
 
 

 

 
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000383595 

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 51 217 313,00 zł 

                 Warszawa, 15 czerwca 2022 r.   

 

 

 

 
Dotyczy postępowania nr 30/PN/2022 na wybór dostawcy mebli biurowych oraz ich montaż  na potrzeby 
spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.  

     
 
W związku z ogłoszeniem postępowania nr 30/PN/2022 na wybór dostawcy mebli biurowych oraz ich montaż  na 
potrzeby spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Zamawiający otrzymał następujące pytania od Podmiotu 
zainteresowanego udziałem w postępowaniu. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego, zamieszczona została 
poniżej:  
 
 
Pytanie nr 1 :  
Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania, które pomogą w przygotowaniu właściwej wyceny. 
Biurko gabinetowe pozycja 1  oraz dostawka pozycja 2: 
a. jakie grubości biurka i nogi ma posiadać?  
b. z czego ma być wykonany blat ? czy ma być to może płyta komórkowa o grubości 80 mm pokryta HPL (na to 

wskazywałaby wizualizacja wstawiona w opz)  
c. czy wymagają Państwo certyfikat iso 9001 dla producenta mebla gabinetowego ? (wskazuje na to jakość 

mebla)  
d. czy wymagają państwo aby kolor mebli gabinetowych różnił się od mebli biurowych? Tak zazwyczaj ma to 

miejsce w liniach mebli? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dla pozycji nr 1 (biurko gabinetowe) i pozycji nr 2 (dostawka) Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia : 
a. wymagana grubość blatu oraz nóg biurka to 80 mm.,  

b. blat biurka powinien być wykonany z płyty komórkowej o grubości 80 mm., płyta komórkowa powinna być  
pokryta HPL, 

c. wymagany jest certyfikat ISO 9001, 

d. wymagany kolor mebli gabinetowych ma różnić się od koloru mebli biurowych.  

 
Pytanie nr 2 :  
Fotel obrotowy pozycja  3 oraz pozycja 34: 
a. czy wymagają Państwo certyfikatu iso 14001 i 9001 dla producenta fotela?  
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b. czy wymagają Państwo pianki trudnopalnej wewnątrz siedziska?  

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dla pozycji nr 3 (fotel obrotowy kierowniczy) i pozycji nr 34 (fotel obrotowy tapicerowany) 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia : 
a. wymagany jest certyfikat ISO 14001 i  certyfikat ISO 9001 dla producenta fotela, 

b. wymagana jest pianka trudnopalna wewnątrz siedziska.  

 
 
Pytanie nr 3 :  
Dotyczy wszystkich mebli biurowych (biurka, szafy, kontenery): 
a.   czy wymagają Państwo certyfikaty iso 14001 i 9001 dla producenta mebli?  

b.  czy wymagają Państwo certyfikatu higienicznego na meble (nie tylko na części składowe ale i na całą linie 

mebli, co potwierdzałoby wysoką jakość mebli dostarczanych do Państwa i uniemożliwiłoby wstawienie tanich i 

słabych jakościowo ‘podróbek’)?  

c.  czy wymagają Państwo aby obrzeże było połączone za pomocą doklejki laserowej lub równoważnej technologii  

chociażby kleju poliuretanowego?  

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dla wszystkich mebli biurowych (biurka , szafy, kontenery): 
a. wymagany jest certyfikat ISO 14001 i  certyfikat ISO 9001 dla producenta mebli,  

b. wymagany jest certyfikat higieniczny na meble – na całą linię mebli (nie tylko na części składowe), 

c. wymagane jest, aby obrzeże było połączone za pomocą doklejki laserowej lub równoważnej technologii  na 

przykład kleju poliuretanowego  

 
Pytanie nr 4 :  
Czy wymagają Państwo aby producent szafy metalowej pozycja 13 posiadał certyfikat iso 9001 oraz atest 
higieniczny na farbę proszkową i wytrzymałościowy na serię mebli? wyznacza to wysoką jakość mebli wskazaną w 
opisie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż wymagane jest posiadanie przez producenta (regał z półkami metalowymi - szafy 
metalowej -pozycja nr 13 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) certyfikatu ISO 9001 oraz atestu 
higienicznego  na farbkę proszkową oraz atestu wytrzymałościowego na serię mebli.   
  
Pytanie nr 5:  
Czy wymagają Państwo do pozycja 14 certyfikatu wytrzymałościowego dot. Regału?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymagany jest certyfikat wytrzymałości dla pozycji nr 14 Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia – regał magazynowy.  
 
Pytanie nr 6 :  
a. Czy wymagają Państwo do pozycja 35 atestów i sprawozdań z badań akustycznych, gdyż sama nazwa panel 

wyciszający może oznaczać, że dany wykonawca wstawi zwykły panel tapicerowany nie pełniący funkcji 
wyciszającej, co uniemożliwi porównywanie ofert 1;1 gdy inna firma wstawi w ofertę panele z rzeczywistą 
funkcją wyciszającą popartą badaniami, certyfikatami itd.  



 

3 z 3 
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000383595  

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 51 217 313,00 zł  

b. do pozycji 35 czy wymagają Państwo certyfikatu iso 14001 i 9001 dla producenta panelu?  

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dla pozycji nr 35 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – panel 
międzybiurkowy: 
a. wymagane są atesty i sprawozdania z badań akustycznych,  
b. wymagany jest certyfikat ISO 14001 oraz certyfikat ISO 9001 dla producenta panelu.  
 

Pytanie nr 7 :  
Pozycja   38 wieszak – czy wymagają Państwo certyfikatu iso 9001, iso 14001, iso 45001 dla producenta 
wieszaka?  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż dla pozycji nr 38 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – wieszak-wymagany 
jest certyfikat ISO 9001, certyfikat ISO 14001 oraz certyfikat ISO 45001 dla producenta wieszaka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


