
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 listopada 2022 r.   

 

 

 

 
Dotyczy postępowania nr 49/PN/2022 w sprawie wyboru Dostawcy mebli biurowych oraz ich montaż na 

potrzeby Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.  

        
 

W związku z ogłoszeniem postępowania nr 49/PN/2022 w sprawie wyboru 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:  

Wszystkie szafy opisane są jako ‘wolnostojące’. Czy dobrze rozumiemy termin, że każda z nich będzie miała za 

plecami ścianę, tył pleców będzie niewidoczny, a każda z szaf będzie niewbudowana, możliwa do przesunięcia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że miejsce postawienia szaf będzie ustalane w momencie składania mebli, tym samym 

Zamawiający nie potwierdza, że każda z szaf będzie miała za plecami ścianę.  Zamawiający informuje, że 

zamówienie musi być zgodne z podaną specyfikacją. 

 

 

Pytanie nr 2:  

Czy wszystkie elementy szaf mają być oklejone, w tym tył pleców? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dokładny opis szaf znajduje się w specyfikacji zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 3:  

Czy szafy mogą stać na stopkach z regulacją wysokości niwelującą nierówności podłoża, bez cokołów ? pozwoli to 

na czyszczenie podłoża pod szafą bez konieczności odsuwania szafy, dzięki czemu nie będą powstawać siedliska 

bakterii pod szafami, co ewidentnie będzie skutkować większą higieną pracy z uwagi na ilość szaf w zamówieniu.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zamówienie musi być zgodne ze specyfikacją – podstawą szaf jest cokół płytowy. 
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Pytanie nr 4:  

Czy możemy zrobić kontener o głębokości 60cm ? mamy dostęp do akcesoriów pozwalających wyprodukować 

kontenery nieco głębsze niż opisane przez Państwa 48cm, w tej samej cenie co płytszy model o gł. 48cm. Więc 

bez podwyższania kosztów będą Państwo mieli głębsze kontenery, które na 3 szufladach są aż 120mm głębsze, 

czyli razem 360mm długości szuflad zwiększamy (to prawie jak byśmy dodali czwarta szufladę), przy tak niskich 

kontenerach jak w wymogach państwo opisali, będzie to bardzo funkcjonalną wręcz potrzebną cechą kontenerów. 

Gwarantujemy, że wnioskowane przez nas kontenery o gł. 60cm zmieszczą się do biurek opisanych w poz 1 opz. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymiary muszą być zgodne z wymiarami wskazanymi w specyfikacji. 

 

 

Pytanie nr 5:  

Czy wymagają Państwo bolców Secura pod półkami - czyli używanych na rynku mebli lepszych niż ‘marketowe’, 

podpórek pod półki, które wchodzą w korpus oraz pod półkę i uniemożliwiają ich przypadkowe wysunięcie (względy 

bezpieczeństwa)? Są dostępne na rynku. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga zastosowania bolców Secura, jednocześnie informuje, że takie bolce mogą 

zostać użyte. 

 

 

Pytanie nr 6:  

Czy wymagają Państwo cichego domyku w drzwiach szaf? Przy takiej ilości szaf takie firmy jak my możemy 

wynegocjować z dostawcą komponentów tą samą cenę na zawiasy, co bez cichego domyku, czyli tym samym my 

Państwu możemy zaoferować szafę z cichym, miękkim domykiem typu soft close automatic (np. wysokiej jakości 

okucia Blum lub Sevrol o kącie rozwarcia 100 stopni) w tej samej cenie co szafy bez cichego domyku z trzaskającym 

frontem o korpus przy każdym zamykaniu. Na Państwa miejscu zwróciłbym na to uwagę, gdyż przy prawie 400 

szafach zawartych w zapytaniu, hałas przy codziennym wielokrotnym otwieraniu będzie bardzo duży. Hałas w biurze 

jest generatorem stresu, co z kolei jest stresorem, który odbiera efektywność pracowników i źle wpływa na ich 

samopoczucie. A jak wiadomo szafy kupujemy na kilka lat co najmniej.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zamówienie musi być zgodne ze specyfikacją. 

 

 

 

Pytanie nr 7:  

Czy możemy przyjąć wszystkie plecy do szaf w kolorze szarym ? jest tak opisane w punkcie 4. Dla ujednolicenia i 

estetycznej formy wizualnej całego piętra lub przechodząc z pokoju do pokoju właściwym rozwiązaniem byłoby 

wykonanie wszystkich szaf z jednolitymi plecami w kolorze szarym/jasnoszarym.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zamówienie musi być zgodne ze specyfikacją. Kolory muszą pozostać takie jakie są 

wskazane w specyfikacji. 
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Pytanie nr 8:  

Czy wymagają Państwo dokumentu potwierdzającego zgodność biurek z wymogami wytrzymałości i trwałości które 

określa norma PN EN 527-1 oraz PN EN 527-2?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego zgodność biurek z wymogami 

wytrzymałości i trwałości, które określa norma PN EN 527-1 oraz PN EN 527-2. Zamawiający jednocześnie informuje, 

że Wykonawca taki dokument może przedstawić. 

 

 

Pytanie nr 9:  

Czy wymagają Państwo dokumentu potwierdzającego zgodność biurek i stołów z wymogami stateczności które 

określa norma PN EN 15372:2016 oraz PN En 1730:2013?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego zgodność biurek z wymogami 

stateczności, które określa norma PN EN 15372:2016 oraz PN En 1730:2013. Zamawiający jednocześnie informuje, 

że Wykonawca taki dokument może przedstawić. 

 

 

Pytanie nr 10:  

Czy wymagają Państwo aby zastosowana doklejka w obrzeżu płyty użytej na szafy i biurka była wysokiej jakości 

oraz odporna na odrywanie, zarysowania oraz wilgoć i wodę? Dzięki temu meble będą służyły na lata i będą je 

cechować wysoka jakość i estetyka wykonania. Potwierdzać takie wykonanie może sprawozdanie z badań 

odporności obrzeży na odrywania oraz odporność oklejonej krawędzi płyty na działanie wody. Czy wymagać będą 

Państwo przedstawienia takiego dokumentu przez niezależny podmiot certyfikujący niezwiązany z producentem 

mebli?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zamówienie musi być zgodne ze specyfikacją zamówienia. Zamawiający informuje, że 

nie wymaga przedstawienia dokumentu z badań odporności obrzeży na odrywania oraz odporność oklejonej 

krawędzi płyty na działanie wody. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca taki dokument może 

przedstawić. 

 

 

Pytanie nr 11:  

Czy wymagać będą Państwo certyfikatu iso 14001 oraz iso 9001 na produkcję mebli dla producenta mebli oraz 

krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych będących przedmiotem zamówienia w ww. przetargu? Taka 

certyfikacja daje możliwość wyeliminowania słabej jakości mebli (wskazuje na to jakość mebla) 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia certyfikatu ISO 14001 oraz ISO 9001 na produkcję mebli dla 

producenta mebli oraz krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że 

Wykonawca taki dokument może przedstawić. 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy wszystkich mebli biurowych twardych (biurka, szafy, kontenery)  

- 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’)? 
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- czy wymagają Państwo aby obrzeże było połączone za pomocą doklejki laserowej lub równoważnej technologii 

chociażby kleju poliuretanowego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga certyfikatu higienicznego na meble. Zamawiający jednocześnie informuje, 

że Wykonawca taki dokument może przedstawić. Zamawiający informuje, że zamówienie musi być zgodne ze 

specyfikacją. 

 

 

Pytanie nr 13: 

Czy wymagać będą Państwo certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez oferowane   Krzesła Konferencyjne norm 

wytrzymałościowych –tj.: najczęściej spotykane: PN-EN 16139: 2013, PN-EN 1728;2012AC:2013 oraz PN-EN 

1022:2079   

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez krzesła 

konferencyjne norm wytrzymałościowych. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca taki dokument może 

przedstawić. 

 

 

Pytanie nr 14: 

Czy wymagać będą Państwo atestu/certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez oferowane   Krzesła Obrotowe 

najbardziej aktualnych, uniwersalnych norm jakości, mianowicie: posiadania atestu wystawionego na oferowany w 

pozycji ‘fotel obrotowy’ produkt przez niezależne laboratorium wg normy PN-EN 1335-1; PN-EN 1335-2 oraz PN-EN 

1335-3 oraz protokół oceny ergonomicznej dla tego produktu?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, ze nie wymaga atestu/certyfikatu normy PN-EN 1335-1; PN-EN 1335-2 oraz PN-EN 1335-

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca taki dokument może przedstawić. 

 

 

Pytanie nr 15: 

Sugerujemy zastosować wymóg wytrzymałości  krzesła co najmniej 150 kg. Przy tak dużej liczbie krzeseł jak łącznie 

275 sztuk siedzisk oznacza to bardzo wielu użytkowników o zróżnicowanej masie ciała. Patrząc na dane: tj. średnią, 

przekrój i medianę   mas ciała dorosłych użytkowników siedzisk typu fotele obrotowe i krzesła konferencyjne, w 

obecnych czasach naprawdę większość użytkowników będzie oscylowała w granicach 100kg, ok 15% nawet 20% 

może oscylować w granicach 120kg. Oznacza to, że standardowa wytrzymałość do 120kg (tzw. Tańszych krzeseł) 

może być niewystarczająca. Stąd pytanie czy będą Państwo wymagać dokumentu wystawionego przez niezależną 

jednostkę potwierdzającego wytrzymałość krzeseł i foteli obrotowych do 150kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagać dokumentu potwierdzającego wytrzymałość krzeseł i foteli 

obrotowych. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca taki dokument może przedstawić. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy będą Państwo wymagać protokół oceny ergonomicznej krzesła wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł? 

Posiadanie takiego dokumentu przez producenta krzeseł dotyczącego oferowanego modelu będzie potwierdzać jego 

wysoką ergonomię i wygodne użytkowanie. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia protokołu oceny ergonomicznej krzesła wystawionego przez 

niezależną jednostkę certyfikującą. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca taki dokument może 

przedstawić. 

 

 

Pytanie nr 17: 

Czy wpisanie w kolumnę ‘producent’ nazwy innej niż Nowy Styl będzie skutkowało odrzuceniem oferty?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zamówienie musi być zgodne ze specyfikacją. 

 

Pytanie nr 18: 

Czy wpisanie w kolumnę ‘symbol katalogowy’ nazwy innej niż easy space/xilium/x-line (odpowiednio dla danego 

asortymentu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty?   

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie akceptuje stosowania zamienników. Zamówienie musi być zgodne ze specyfikacją. 

 

Pytanie nr 19: 

Czy wymagają Państwo pianki trudnopalnej wewnątrz siedziska krzeseł i foteli obrotowych? Zgodnie z normami 

pożarowymi przy tak dużej ilości krzeseł i foteli obrotowych może być to potrzebne – szczególnie, gdy krzesła i fotele 

obrotowe będą znajdować się na drogach lub w pobliżu dróg ewakuacyjnych. Wówczas właściwym byłoby 

przedstawienie oświadczenia producenta o wykonaniu foteli obrotowych i krzeseł z pianką trudnozapalną wewnątrz 

siedzisk oraz przedstawienie badania trudnozapalności tapicerki oraz pianki poliuretanowej zgodnie z ogólnopolską 

normą PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzenia spełnienia ogólnopolskiej normy 

PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca taki dokument może 

przedstawić. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy wymagają państwo tapicerki o wysokich parametrach ścieralności, tak, ażeby nie uległa uszkodzeniom po paru 

miesiącach użytkowania? Właściwym byłoby wskazanie wymogu posiadania przez tapicerkę co najmniej 180 000 

cykli ścieralności Martindale’a potwierdzonego przez sprawozdanie z badań wystawione przez niezależną jednostkę 

certyfikującą. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że rodzaj tapicerki został określony w podanej specyfikacji. 

 

 

Pytanie nr 21: 

w związku z prowadzonym przez Państwa procesem zakupowym przesyłamy pytania dot. załączonego projektu 

umowy: 

Par. 4  

• czy Zamawiający dopuszcza podpisanie protokołu końcowego  z uwagami, które uwzględniają usterki nie 

mające wpływu na użytkowanie produktu, na podstawie którego Dostawca będzie mógł wystawić fakturę 

końcową? 
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• czy Zamawiający dopuszcza usunięcie  wad produktu w terminie 14 dni roboczych? 7-dniowy termin jest 

stanowczo zbyt krótki, chociażby z uwagi na kwestie logistyczne. Jest to zgodne z par. 7 (reklamacje)  

• czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kary umownej 0,1% od wartości 

uszkodzonych/reklamowanych produktów w przypadku niedochowania terminu, 

Par. 6 ust. 1  

• czy Zamawiający przewiduje zastosowanie kar umownych liczonych od wartości niedostarczonych 

produktów? 

Par. 7 ust 2  

• dostępność mebli przez 5 lat – czy w tym okresie Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 

produktu estetycznie, użytkowo i wzorniczo równoważnego o tych samych parametrach funkcjonalnych? 

Na dzień dzisiejszy nie możemy przyjąć zobowiązania i złożyć oświadczenia za producentów 

komponentów (np. płyt wiórowych, tapicerek), że wybrane dekory i kolory wykończeń nie zostaną 

wycofane z oferty dostawców.   

Par. 8. 

• czy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być w wniesione w innej formie, np. gwarancja 

bankowa? 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące projektu umowy będą negocjowane podczas kolejnych etapów 

postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


