
  
Szczecin,  27.07.2016 r.

ZZ-2380-105/16

Informacja na stronę internetową

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

zamówień publicznych (tj. 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 tj. Komendzie Miejskiej Policji w Koszali-

nie, komendzie miejskiej Policji w Świnoujściu, wydział KGP oraz CBŚP w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1, 2 uPzp przekazuje zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, które wpłynęło w dniu 27.07.2016 r., wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

Poz 8 -  fotel  obrotowy - Zamawiający powołuje się w opisie  na dwa wykluczające się rodzaje  mechanizmów Tilt

i mech.  Synchroniczny (droższa  wersja)  .  Stąd pytanie  czy fotel  ma być  wyposażony w mech tilt  bez możliwości

synchronicznego wychylania oparcia i siedziska, bez regulacji głębokości oraz bez mech. pochylenia przedniej części

siedziska. 

Zamawiający oczekuje fotela typu Prestige lub równoważny. Fotel Prestige posiada tylko mech Tilt ( funkcja 

bujania( kołysania )  ;odchylania; blokady)  . 

Proszę o potwierdzenie w jaki mech. ma być wyposażony fotel ?

Odpowiedź na pytanie 1

 poz. 8   jest:

Fotel typu Prestige lub równorzędny  ergonomiczny, managerski wyposażony w mechanizm Tilt. Podstawa

pięcioramienna, aluminiowa, malowana farbą proszkową w kolorze metalik; Samohamowne kółka jezdne;

amortyzator  gazowy  zapewniający  płynną  regulację  wysokości  siedziska.  Mechanizm   umożliwiający

synchroniczne odchylanie  oparcia i  siedziska z regulacją twardości  sprężyny,  umożliwiającego regulację

mechanizmu w pozycji siedzącej,  odchylonej  do tyłu. Mechanizm posiada min. dwa zakresy pochylenia

oparcia  i  siedziska  oraz  blokadę  tego  ruchu  w  każdym  położeniu.   Siedzisko  wykonane  z  tworzywa

sztucznego,  wyściełane  integralną  pianką  poliuretanową,  wykonaną  w  technologii  pianek  wylewanych

w formach.  Siedzisko  wyposażone  w  mechanizm regulacji  głębokości   oraz  w  mechanizm  pochylenia

przedniej  części siedziska. Konstrukcja oparcia wykonana  z tworzywa sztucznego, wyściełanego pianką

poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Tył fotela  tapicerowany identyczną

strukturą  jak  front.  Podłokietniki  fotela  czarne,  z  nakładkami  wykonanymi  z  miękkiego  poliuretanu

obłożone  identycznie jak fotel. Tapicerka – skóra ekologiczna czarna.

winno być: 

Fotel typu Prestige lub równorzędny  ergonomiczny, managerski wyposażony w mechanizm Tilt. Podstawa

pięcioramienna, aluminiowa, malowana farbą proszkową w kolorze metalik; Samohamowne kółka jezdne;

amortyzator  gazowy  zapewniający  płynną  regulację  wysokości  siedziska.  Mechanizm   umożliwiający

odchylanie  oparcia   z  regulacją  twardości  sprężyny,  umożliwiającego  regulację  mechanizmu  w  pozycji

siedzącej, odchylonej do tyłu.  Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką

poliuretanową, wykonaną w technologii  pianek wylewanych w formach.  Konstrukcja oparcia wykonana

z tworzywa sztucznego, wyściełanego pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w

formach. Tył fotela  tapicerowany identyczną  strukturą jak front.  Podłokietniki fotela czarne, z nakładkami

wykonanymi z miękkiego poliuretanu obłożone  identycznie jak fotel. Tapicerka – skóra ekologiczna czarna.



Pytanie 2

Czy fotel poz 8 ma również posiadać atest wytrzymałościowy ?

Zamawiający oczekuje fotela typu Prestige lub równoważny. Fotel Prestige nie posiada atestu wytrzymałościowego . 

Jest to fotel importowany, który posiada tylko certyfikat CE .

Odpowiedź na pytanie 2

poz. 8 

Zamawiający wymaga aby do fotela  wskazanego  w poz. 8 spełniającego oczekiwania zawarte w SIWZ został

dołączony atest wytrzymałościowy.  W przypadku zaoferowania fotela Prestige Zamawiający dopuszcza Certyfikat

CE. Jeśli natomiast Wykonawca zaoferuje wyposażenie równoważne Zamawiający żąda  atestu bądź certyfikatu

wystawionego przez niezależna jednostkę. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian  tj. 01.08.2016r.  godz. 11:30.

wyk. w 1 egz. 

wyk. A.G.


