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Dotvczv: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
mebli.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Spotecznej w Gdańsku wptynęty pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dziatając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.. Prawo zamówień pubticznych poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 3:

Ad. L.p. od 1 do 5

a| Czy dopuszcza się aby drzwi przesuwane szklane mleczne i z ptyty mebtowej byty
wykończone profitem stalowym lub aluminiowym?

odpowiedź: Dopuszcza się aby drzwi przesuwne szklane mleczne i z ptyty mebtowej byty

wykończone profilem stalowym lub aluminiowym.

b) Czego dotyczy kolor wanilia? (szyba szktana mleczna? Profil stalowy? Ptyta

meblowa?)

odpowiedź: Kotor,,wanilia'' dotyczy ptyty mebtowej.

c) Czy dopuszcza się 10 mitimetrową grubość ptyt użytych do wykonania drzwi?

odpowiedź: Nie dopuszcza się 10 mm grubości ptyt.

d) Czy w rozumieniu ,,zamek patentowy'' mieści się pojęcie zamka meblowego?

odpowiedźl z Tak.

e) Czy zamek ma zamykać każde z drzwi z osobna czy umożliwiać otwarcie obu drzwi
jednocześnie?
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odpowiedź : Zamek ma zamykać dwoje drzwi jednocześnie.

Pytanie 4: ad. L.p. 6

a) Proszę o sprec}rzowanie modelu krzesta typu ,,Sy[wia''. Proszę o podanie producenta
[ub producentów w domyśte państwa modetu krzesta typu ,,Sylwia''? Zamieszczone
zdjęcie w formacie wietkości ,|,85 X 2,99 nie pozwala na doktadne sprecyzowanie
modelu.

odpowiedź: Na przyktad krzesto producenta GoB| s.A.

Pytanie 5: ad. L.p.7

a) Czy regat ,,otwarty'' oznacza brak tytnej ścianki regatu tzw. pleców?

odpowiedź: Regat otwarty oznacza brak d rzwi czek z przodu.

Pytanie 6: ad. L.p. 9

a) Proszę o wyjaśnienie informacji zawartej w opisie- ,,Nóżki z ptyt ztożonych na

krzyz,, Proszę o przedstawienie szkicu lub przedstawienie przyktadowego zdjęcia.

odpowiedź: Dwie ptyty meblowe ztożone nakrzyz - poniżej przedstawiamy zdjęcie

Pytanie 7: ad. L.p. 'l'l

a) Proszę o sprecyzowanie pojęcia ,,podstawy pod monitor''? (obrotowa pótka?

podwyższona pótka?, wymiary?)

odpowiedżz Podwyzszona pótka o wymiarach: wysokość - 9 cm, szerokość-30 cm, dtugość
-30 cm.
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b) Proszę o sprecyzowanie pojęcia i zapisu ,,Z szufladą z prawej strony

" (niezabudowaną z tytu) z prawej strony na jednostkę centralną'' Proszę
o ewentualny szkic tub podanie modelowego typu biurka.

odpowiedź: Szuftada z prawej strony biurka, kieszeń niezabudowana z tytu -tzn. bez
pteców.

Liczba porządkowa pytań zostata ustalona naraostająco z uwzglednieniem pytań
zawartych w piśmie Ps.wKA.V.343.25(5|l10 z dnia 10 tistopada zamieszczonego na stronie
inrernetowej www.mops.eda.pt w dniu 15 listopada 2010 roku.

Treść odpowiedzi stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postepowania.
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