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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 26.04.2013 r. dotyczące 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania  

wraz z wyjaśnieniami: 

1. W części dotyczącej mebli gabinetowych  

- Zamawiający wymaga dostarczenia atestu higienicznego na płyty meblowe oraz oświadczenia producenta 

o spełnieniu wymagań normy PNEN 14322. Opisane  meble produkowane są na Dalekim Wschodzie  

i importowane do Polski. Ani producent, ani importer nie posiadają wymaganych przez Zamawiającego 

atestów. Mebli wskazanych w SIWZ nie można zastąpić równoważnymi, ponieważ nie ma na rynku 

zbliżonych wymiarami, wzornictwem czy sposobem wykonania. 

- Wymaga się także dołączenia atestów na kleje i obrzeża. Opisane meble wykonane są z drewna,  

płyt wiórowych i naturalnych oklein, w których nie okleja się krawędzi obrzeżem. 

- Zamawiający wymaga atestu na stelaże, które w tych meblach nie występują. 

 

2. W części dotyczącej krzeseł i foteli Zamawiający opisał meble importowane (poz.21-23), które nie posiadają 

atestów wytrzymałościowych. Na rynku krajowym nie ma mebli równoważnych, którymi można je zastąpić. 

Wobec powyższych uwag prosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający usuwa treść zapisów siwz w rozdziale III, ust. 10, pkt. 1 litera a,b,c,d – dotyczy części I,  

oraz w rozdziale VI, ust. 3, pkt. 3 litera a – dotyczy części I – meble gabinetowe. 

  

Odpowiedź na pytanie 2:  
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zapisach siwz w rozdziale III, ust..10, pkt. 2 litera a, oraz  w rozdziale 

VI, ust..3, pkt 3 litera b „Atest wytrzymałości w zakresie bezpieczeństwa użytkowania z wynikiem pozytywnym 

wg norm PN-EN wydany przez niezależny ośrodek badawczy” nie jest wymagany w odniesieniu do pozycji  

nr 21,22,23 dotyczy części - II krzesła i fotele. 
 

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

 


