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Dotycz:r: postępowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na dostawę
mebli.

W związku zprowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdańsku wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. DziaŁając na podstawię art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówienpublicznych ponizej przedstawiamy treśó p>Ąaf' i odpowiedzi:

Pytanie 6:

Czy rysunki zamieszczone w zał'ączniku do SIWZ na|eiy traktowaó jako dokładną
specy|rkacj ę zamawianych mebli?

odpowiedź:

Rysunki stanowiące zaŁqczntk do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie na|eŻy
traktowaó jako dokładny opis' Dokładne są wymiary główne oraz układ mebla. Pozostałe
wymiary i wykończenie mogą wynikaó z procesów technologicznych stosowanych przez
po szczego|nych producentów.

Pytanie 7:

Rysunek doĘczący łózka piętrowego jest całkowicie niecz1.telny.

odpowiedź:

Po konsultacji kilku osób po stronie zamawnjącego stwierdzamy, ie zamieszczony rysunek
łóŻka piętrowego jest dostatecznte czytelny do przygotowania i złoŻęnia oferty.

Pytanie 8:

Czy ł.oŻko piętrowe mozę byó oparte na konstrukcji stalowej obudowanej płytą laminowaną?

Odpowiedź:

Zamawiaj ący dopus zc za takte rczwiązanie.
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Pytanie 9:

Czy zamteszazone zdjęcia mebli są zdjęciami zamawianych mebli czy Ęlko przyb|izeniem?
Jeśli maja byó identyczne ptoszę o podanie ich producenta poniewaz wykonanie mebli
identyczny ch szcze gólnie naroŹników j e st niemożliwe.

odpowiedź:

Zamie s zczo ne z dj ę c i a prz e d stawi aj ą pr zyb|iŻo ny wy gl ąd meb 1 i.

Liczba porządkowa pytai została podana narastająco z uwzg|ędnieniem pytań
zawartych w piśmie PS.WKA.V,343-5(4)1I0 zamieszczonym równięi na stronie
internetowej www. mops. gda.pl.

Treśó odpowiedzi stanowi integralną częśÓ specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest więąca dla wszystkich uczestników postępowania.
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