
Szczecin, dnia 25.03.2016r.

ZZ-2380-24/16

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  zwanej  dalej  „uPzp”  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,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  pytań,  które  wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 24.03.2016r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści siwz w zakresie Części II :

Pytanie 1 :  

Zamawiający w opisie technicznym mebli  zastrzegł,  że w fotelach i krzesłach obrotowych wymaga tapicerki

o składzie 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 150 tyś. Cykli

w skali Martindala). Przedstawił także, że mają one być wyposażone w mechanizm synchroniczny z regulowaną

siłą  odchylenia  dla  osób o wadze 50-120 kg. Oparcie musi być ergonomicznie wyprofilowane.  Podłokietniki

z regulowanym zakresem góra-dół. 

Wymogi te są sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi konkretnych pozycji:  

W pozycji 39 dopuszczają Państwo fotel Sonata z firmy Nowy Styl  posiadający certyfikat 24/7. Aby krzesło

spełniało  wymóg  posiadania  tego  certyfikatu  powinno  być  wykonane  w  tapicerce  24/7,  której  skład  jest

następujący: 50% poliamid, 33%wełna, 10% visil, 7% wiskoza (wytrzymałość na ścieranie 500 tyś. Cykli w skali

Martindala). Sonata 24/7 ma stałe podłokietniki i mechanizm Duetto Multiblock.  

Proszę o potwierdzenie czy dopuszczają Państwo fotel Sonata w tapicerce 24/7.

Odpowiedź:

Zamawiający dla foteli oraz krzeseł obrotowych i stacjonarnych dopuszcza tkaninę spełniającą normę PN-EN ISO

12947-2. oraz posiadającą  wytrzymałość na ścieranie min. 150 000 cykli Martidala, nie precyzując jego składu.

Zamawiający nie wymaga aby  podłokietniki były regulowane.

Pytanie 2 :  

Pozycja 40. 

Podłokietniki z litego drewna takie jak przedstawione na wizualizacji nie są regulowane. 

Proszę o potwierdzenie czy w tej pozycji podłokietniki mają być regulowane czy stałe jak na zdjęciu. 

W specyfikacji fotela pojawia się informacja, że fotel ma być w całości tapicerowany skórą licową.

Proszę o potwierdzenie czy fotel faktycznie ma być tapicerowany skórą tak jak na wizualizacji czy jak zostało to

opisane w opisie technicznym tapicerką z wełny i poliamidu. 



Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wymaga  aby  podłokietniki  były  regulowane.  Zamawiający  potwierdza  opis  fotela  z  opisu

zawartego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przy poz. 40-”fotel ma być w całości tapicerowany skórą

licową”.

Pytanie 3 :  

W pozycji 42 dopuszczają Państwo fotel Manager z firmy Nowy Styl jednak fotel ten posiada mechanizm Tilt a

nie mechanizm Synchro. Ponadto Nowy Styl nie posiada opisanej przez Państwa w opisie technicznym mebli

tkaniny tapicerskiej. Wymagają Państwo regulowane podłokietniki a krzesło to ma podłokietniki stałe. 

Proszę  o  potwierdzenie  czy  dopuszczają  Państwo  fotel  Manager  z  firmy  Nowy  Styl  oraz  czy  mogą  być

podłokietniki stałe.

Proszę  o  potwierdzenie  czy  dopuszczają  Państwo  inną  tkaninę  spełniającą  wymóg  wysokiej  wytrzymałości

na ścieranie (powyżej 150 tyś. Cykli w skali Martindala). 

Odpowiedź:

Zamawiający dla foteli oraz krzeseł obrotowych i stacjonarnych dopuszcza tkaninę spełniającą normę PN-EN ISO

12947-2. oraz posiadającą  wytrzymałość na ścieranie min. 150 000 cykli Martidala, nie precyzując jego składu.

Zamawiający nie wymaga aby  podłokietniki były regulowane.

Pytanie 4 :  

W pozycji  43  dopuszczają  Państwo  Krzesło  obrotowe  typu  TAKTIK R19T ts16  z  mechanizmem Ergon  2L

z Nowy Styl. Nowy Styl nie posiada tapicerki przedstawionej przez Zamawiającego w opisie technicznym mebli. 

Proszę o potwierdzenie czy dopuszczają Państwo krzesło obrotowe Taktik R19T ts16 z mechanizmem Ergon 2L

z Nowy Styl w innej tapicerce spełniającej wymóg wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 150 tyś. Cykli

w skali Martindala).

Odpowiedź:

Zamawiający dla foteli oraz krzeseł obrotowych i stacjonarnych dopuszcza tkaninę spełniającą normę PN-EN ISO

12947-2. oraz posiadającą  wytrzymałość na ścieranie min. 150 000 cykli Martidala, nie precyzując jego składu.

Pytanie 5 :  

Zamawiający nie sprecyzował jakiej tapicerki wymaga dla krzeseł stacjonarnych. 

Proszę o doprecyzowanie rodzaju tapicerki wymaganej w krzesłach stacjonarnych. 

Odpowiedź:

Zamawiający dla foteli oraz krzeseł obrotowych i stacjonarnych dopuszcza tkaninę spełniającą normę PN-EN ISO

12947-2. oraz posiadającą  wytrzymałość na ścieranie min. 150 000 cykli Martidala, nie precyzując jego składu.



Pytanie 6 :  

Pozycja 45. 

Proszę  o  informację  czy  Zamawiający  dopuszcza  aby  krzesło  konferencyjne  posiadało  wkład  z  drewna

a nie z tworzywa sztucznego jak zostało to przedstawione w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wkład drewniany w krzesłach konferencyjnych.

Pytanie 7 :  

W szczegółowym opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawia  się  pozycja  68.  Szafa  ubraniowa 2-drzwiowa 2szt.

natomiast takiej pozycji nie ma w formularzu ofertowym. 

Proszę więc o wyjaśnienie czy Szafa ubraniowa z pozycji 68 w OPZ jest także przedmiotem zamówienia czy nie. 

Odpowiedź:

Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  w  dniu  24.03.2016r.  i  zamieścił  odpowiedź  na  stronie  internetowej

KWP w Szczecinie.

             Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian, tj.  04.04.2016 r.  

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


