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dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605) na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia
meblowego do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915,
1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605) przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1
W opisie technicznym załącznika nr 6.1 widnieje opis - kontenery ze wskazaniem płyta górna
i dolna z 20 mm. Grubości płyty laminowanej typowej dostępne w przemyśle meblarskim,
to grubość 18mm, 22mm, 25mm. Grubość płyty laminowanej 20 mm nie występuje
w sprzedaży.
Proszę o odpowiedz jaką grubości mamy wziąć pod uwagę w kalkulacji kontenerów?
Odpowiedź
Podane wymiary płyty meblowej są wymiarami minimalnymi. Zamawiający zgodnie
z zapisami SIWZ dopuszcza +/- 3 cm różnicy jeśli nie spowoduje to zmian funkcjonalnych.
Pytanie 2
W opisie technicznym załącznika nr 6.1 widnieje opis – fotele i krzesła obrotowe winny
spełniać normę obciążenia dla osób o wadze powyżej 120 kg.
Renomowany producent krzeseł na rynku polskim firma Nowy Styl posiada atestowane fotele
i krzesła do 110 kg za wyjątkiem fotele Sonata który jest atestowany do 150 kg.
Proszę o wskazanie konkretnego producenta krzeseł, który posiada atesty na fotele i krzeseł
zgodne z Państwa opisem i wymiarem lub możliwość ograniczenia według normy, którą
posiada polski producent do 110 kg.
Odpowiedź
Zamawiający nie podaje producenta lecz wymagania jakie spełnić ma dany element.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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