
Szczecin, dnia 09 kwietnia 2013 r. 

ZZ-2380-29/13 

Informacja na stronę internetową 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę fabrycznie nowego 

wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem  

i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy 

 

 Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 05, 06.04.2013 r. 

dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania  

wraz z wyjaśnieniami: 

1. W odpowiedzi na pytanie nr 6, dotyczącego poz. 43-45, określacie Państwo kolor płyty meblowej z wzornika 

firmy POLKEMIC. Zauważę, że owa firma jest producentem obrzeża meblowego a nie płyt wiórowych.  

Czy istnieje zatem możliwość zastosowania płyty o takim samym kolorze jak wskazane przez Państwa obrzeże 

– Olcha, dowolnego producenta ? 

Odpowiedź na pytanie:  
Kolor płyty meblowej wg wzornika firmy POLKEMIC miał posłużyć Zamawiającemu do przykładowego 

zobrazowania wymaganego lub równoważnego koloru płyty meblowej. 

 

2. Dot. pyt. Nr 10 – kolor płyt 

W opisie technicznym mebli SIWZ, załącznik nr 7.1 istnieje wyraźne wskazanie na producenta płyty. Skąd też 

odpowiedź, iż zamawiający nie podał producenta płyty? Czy istnieje możliwość zastosowania płyty 

równoważnej innego producenta? 

Odpowiedź na pytanie:  

Zamawiający wymaga  płytę meblową w kolorze CALVADOS ciemny wg wzornika firmy Egger sygn. H1951 

lub równoważną innego producenta. 

 

3.  Pytanie związanie ze stopkami. 

Z wiedzy jaką posiadam na rynku nie ma stopek aluminiowych, spełniające Państwa kryteria w postaci 

możliwości regulacji stopki przez wieniec mebla (od wewnątrz). Możliwość taką dają stosowane na rynku 

stopki plastikowe. Proszę zatem o wskazanie producenta takich stopek. 

Odpowiedź na pytanie:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopek plastikowych z zastrzeżeniem aby wkład regulujący pozostał 

metalowy. 

 

4.  Pyt. dot. SIWZ, cz. III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10. 1) ppkt.c) 

W w/w opisie wymagany jest „atest potwierdzający odporność na ścieranie oraz grubość powłoki lakierniczej 

stelaża wydany przez jednostkę certyfikującą”. Z informacji jaką zasięgnąłem u producentów stelaży tego typu, 

nie funkcjonuje w ich nomenklaturze atest na tego typu rzeczy. 

Jedynym dokumentem możliwym do przedłożenia jest tzw. „karta charakterystyki produktu”, zawierająca 

niezbędne parametry opisujące ich produkt. Czy zatem dopuszczony będzie tego typu dokument? 

Odpowiedź na pytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapis w siwz. 

 

Terminy i godziny składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulegają zmianie. 

 


