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WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły 
pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz 
z odpowiedziami: 
 
Pytanie 9: 
Zamawiający wymaga by „składane siedzisko na platformie” nie spotkaliśmy się z takim rozwiązaniem. 
Proszę wskazać wyrób referencyjny wyposażony w takie rozwiązanie. 
 
Odpowiedź 9 
Składane siedzisko na platformie występuje w ofertach firm jako wyposażenie standardowe lub opcjonalne. 
Zamawiający nie może podawać nazw własnych wyrobów lub producentów, ponieważ byłoby to niezgodne 
z zasadami udzielania zamówień publicznych. 
 
Pytanie 10: 
Proszę podać długość toru jazdy oraz wysokość podnoszenia, ma to wpływ na cenę urządzenia. 
 
Odpowiedź 10 
Informacje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd 
Statystyczny w Warszawie / Zamówienia publiczne / Przetargi i zapytania ofertowe 
 
Pytanie 11: 
Zamawiający wymaga „certyfikat jakości/nagroda branżowa”  prosimy o wskazanie jakie podmioty / nazwa/ 
mogą wystawić taki dokument i jakich podmiotów / nazwa / będzie uznana przez Zamawiającego jako 
prawidłowy. 
 
Odpowiedź 11 
Zamawiający nie wymaga certyfikatu jakości, (za wyjątkiem certyfikacji obowiązkowej związanej wprowadzaniem 
urządzenia na rynek), lub nagrody branżowej. Wykonawca może przedstawić lub wykazać się takim dokumentem, 
a wtedy jego oferta będzie wyżej oceniona. Certyfikat jakości może być wystawiony przez dowolny podmiot 
akredytowany na terenie UE pod względem wybranej cechy lub cech, potwierdzający, że produkt wprowadzony 
na rynek jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, bezpieczeństwa, życia, dla dobra środowiska itp.  W przypadku 
nagrody branżowej uznawana będzie każda nagroda, jaką otrzymał dany model urządzenia w każdej dziedzinie 
np. bezpieczeństwa użytkowania, designu, efektywności energetycznej lub innej właściwości. 
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Pytanie 12: 
Proszę podać odległość od platformy do miejsca, w którym będzie przebywał uprawniony pracownik „montaż 
sytemu przywołującego pracownika urzędu, na górze i dole platformy (nie na ścianie)”. 
 
Odpowiedź 12 
Informacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: Biuletyn Informacji Publicznej / Urząd 
Statystyczny w Warszawie / Zamówienia publiczne / Przetargi i zapytania ofertowe 
 
 

W zastępstwie Dyrektora Urzędu  

Zastępca Dyrektora 
 
   Agnieszka Ajdyn 
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