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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 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 2015 r. poz. 2164

ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  „dostawa  fabrycznie  nowego  wyposażenia  kwaterunkowego

odznaczającego się wysoką wytrzymałością i estetyką wraz z montażem i ustawieniem w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego

w dniu 10.10.2016 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie 1 :  

W pozycji nr 2 załącznika 6.2 jest fotel obrotowy z mechanizmem Tilt. Mechanizm ten nie ma żadnych regulacji,

pozwala tylko na swobodne bujanie się lub blokadę oparcia w pozycji do pracy. Natomiast z dalszej części opisu

wynika, że powinna być możliwość ustawienia  oparcia pod dowolnym kątem. W takim przypadku powinien być

mechanizm Multiblock. Jaki więc powinien być fotel obrotowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia załącznik nr 6.2  do SIWZ

poz. 2 Fotel obrotowy  typu Prestige lub równorzędny

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 regulację

fotela 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. 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 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.

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.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik 6.2 do siwz w zakresie część II – krzesła

i siedziska.

              Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


