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DAG/262/36-1/MR/12

Warszawa, dnia 6 marca 2012 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest dostawa i montaż mebli biurowych (nr sprawy: 36/U/12)
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną
Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 5 marca 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły dwa wnioski
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść
zapytań w nich zawartych wraz z wyjaśnieniami udzielanym przez Zamawiającego.

WNIOSEK NR 1:
Pytanie 1: dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ poz. 8 (mały stolik kawowy + 2 krzesła)
Czy dopuszczalna jest całkowita wysokość krzesła na płozie z płyty w kolorze calvados w wys. 94 cm.?
Pozostałe parametry byłyby zgodne.
Pytanie 2: dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ poz. 12 (krzesło konferencyjne)
Czy dopuszczalna jest całkowita wysokość krzesła konferencyjnego do wysokości 76 cm.? Pozostałe
parametry byłyby zgodne.

ODPOWIEDŹ:
Informuję, że Zamawiający zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ pn.
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” poz. 8 Mały stolik owalny + 2 krzesła określił wymagane
parametry krzeseł, zgodnie z którymi oferowane przez Wykonawców krzesła powinny posiadać
wysokość 105 cm (+/- 5 cm), co oznacza, że wysokość oferowanych krzeseł mieścić ma się
w widełkach od 100 do 110 cm. W przedmiotowym załączniku do SIWZ Zamawiający określił także
wymagane parametry krzeseł konferencyjnych, o których mowa w pozycji nr 12. Wysokość krzesła
określona została na 87 cm (+/- 2 cm), co oznacza, że wysokość oferowanych krzeseł konferencyjnych
mieścić ma się w widełkach od 85 do 89 cm.
Dodatkowo informuję, że zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego ze „Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia” skutkowało będzie odrzuceniem oferty. Powyższe nastąpi zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

WNIOSEK NR 2:
Czy w meblach można zastosować płytę laminowaną zgodną z następującą charakterystyką:
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ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia” Zamawiający określił, że do produkcji niektórych mebli wymaga użycia płyty wiórowej
melaminowej posiadającej atest higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN 717-2: 1999 lub
równoważnej. Wykonanie mebli z ww. płyty zapewnić ma ich wysoką odporność na zabrudzenia,
czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, odbarwienia i zarysowania.
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Zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego ze „Szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia” skutkowało będzie odrzuceniem oferty. Powyższe nastąpi zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
Pzp.

……………………………………
/Leszek Grabarczyk/

str. 4

