
MIEJSKI oŚRoDEK PoMoCY SpoŁECZNEJ
w GoANSKU

PS.WKA. 1.343-1 5(6)/09
GonŃsr, oNle J5 cZERWCA 2OO9 n.

www.mops.gda.pl

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

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdańsku wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunkÓw zamówienia. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r'-
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz' 1655 z poŹn. zm.), ponizej
przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 2:

Czy elementy zakupione np. krzesła na|eŻy wpisywaÓ do podwykonawcy?

odpowiedź:
Zgodnie z art, 36 ust. 4 ustawy Zamawiający ma obowiązek żądania wskazania

przez Wykonawcę w ofercie częścl zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zamawiający zgodnie z dyspozycją ustawodawcy ząda wskazania
przez wykonawców, którą część zamierzają powierzyć podwykonawcom. Pytanie
wykracza poza uprawnienia Wykonawcy wynikającez art. 38 ust. 1 ustawy, ponieważ
dotyczy interpretacji prawnej ustawy (definicji podwykonawcy), a nie specyfikacji.
Zamawiający nie jest uprawniony do udzie|ania porad.

Pytanie 3:

Czy meb|e są wykonane z cokołami czy z nóŻkami |ub ś|izgaczami, jeŚ|i tak to ktore
meb|e w jaki sposób. Pytanie odnosi się do rysunku NR 2- szafy ubraniowej, gdzie jest
przestawiony cokół, w specyfikacji dotyczących innych meb|i nie jest nic wspomniane
o coko|e czy noŻkach?

odpowiedŹ:

Meble powinny byó wykonane z cokołami.

Pytanie 4:

Czy sto|ik z pozyĄi 17- sto|ik kwadratowy _ ma nozki nik|owane czy z płyty?

odpowiedŹ:

Stolik z pozycji f 7 winien mieć nogi niklowane o średnicy 52 mm.
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Liczba porządkowa pytań zostata podana narastająco z uwzg|ędnieniem pytania
zamieszczonego na stronie internetowej w dniu 22 czerwca 2009 roku.

Treść odpowiedzi stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ijest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.
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