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ZZ-2380-75/15 

informacja na stronę internetową 

  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie 

nowego wyposażenia kwaterunkowego odznaczającego się wysoką wytrzymałością i 

estetyką do jednostek policji woj. zachodniopomorskiego oraz Centralnego Biura 

Śledczego Policji” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 

1232) Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z 

odpowiedzią i modyfikują  

Pytanie 

Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 8,1 do SIWZ poz. 30 

1. Krzesło zespolone : są podane wymiary ale nie wiadomo ile siedzisk i oparć razem - na ile 

osób to krzesło zespolone?  

 

Odpowiedź 

załącznik 8.1 SIWZ 
poz. 30 Krzesło zespolone 

jest: 

szerokość całkowita:1450mm 

wysokość całkowita: 840mm 

głębokość całkowita: 620m 

wysokość oparcia:360mm 

wysokość podłokietnika: 210 

Stelaż wykonany z kształtownika o profilu zamkniętym (wymiary przekroju 50x30x3mm), 

składający się z dwóch nóg połączonych ze sobą belką nośną do której zamocowane są siedziska, 

malowany proszkowo. Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi 

zakończeniami profilu metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego o 

grubości 9 mm, w kolorze naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym 

wodorozcieńczalnym. Stelaż w całości spawany 

winno być 

szerokość całkowita:1450mm 

wysokość całkowita: 840mm 

głębokość całkowita: 620m 

wysokość oparcia:360mm 

wysokość podłokietnika: 210 

Krzesło 3 siedziskowe. Stelaż wykonany z kształtownika o profilu zamkniętym (wymiary przekroju 

50x30x3mm), składający się z dwóch nóg połączonych ze sobą belką nośną do której zamocowane 

są siedziska, malowany proszkowo. Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i 

plastikowymi zakończeniami profilu metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna 

liściastego o grubości 9 mm, w kolorze naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym 

wodorozcieńczalnym. Stelaż w całości sprawny 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofer oraz wniesienia wadium. 


