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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 |stotnych Warunkow
Zamowienia. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r'- Prawo
zamówień pub|icznych (t' j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z poŹn. zm'), ponizej
przedstawiamy treśÓ pytań i odpowiedzi:

Pytanie 5:
Poz.7 - regał biurowy stojący. Czy ma byÓ w połowie wysokości przedzie|ony półką stałą
i powyzej ma posiadaÓ dwie półki ruchome, a w do|nej części szafkowej zamykanej drzwiami
dwuskrzydłowymi półek w ogÓ|e ma nie byÓ ?

odpowiedź:
Regał biurowy stojący w połowie wysokości przedzie|ony półką stałą i dwie półki
ruchome w górnej części. W części dolnej szafkowej jedna półka ruchoma.

Pytanie 6:
Poz.9 - Dostawka do komputera. Czy oznaczenie ,,szerokośÓ 45 cm'' oznacza, ze jest to jej
głębokośÓ ?

odpowiedź:
Tak.

Pytanie 7:
Poz'10 _ Dostawka do komputera zamykana. Czy jest ona zamykana drzwiami 2-skrzydłowymi
bez zamka na długoŚci 60 cm W odroznieniu od tej z poz. 9, ktÓra zadnych drzwi nie
posiada ?

odpowiedź:
Dostawka do komputera ma być zamykana drzwiami 2.skrzydłowymi i zamykana
zamkiem na długości 60 cm.
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Pytanie 8:
Poz'13 - Stoły konferencyjne. Czy opis 4-nogi nik|owane o średnicy 52 mm dopuszcza
zastosowanie nog z pokryciem ga|wanicznym o średnicy 60 mm, ktore są powszechnie
stosowane w meblach ?.

odpowiedź:
Nie.

Pytanie 9:
Poz.14 _ Szafa ubraniowa 2 _drzwiowa z nadstawką. Czy za nadstawkę na|ezy rozumiec
przestrzeń bez połki o wysokoŚci 30 cm znajdującą się za wspo|nymi drzwiami z częścią
do|ną Wyposazoną w drązek meta|owy na odzieŻ wiszącą.

odpowiedź:
Tak.

Pytanie 10:
Poz . 22 _ Sto|ik ' Czy zastosowane w nim nogi mogą być takie Same jak to będzie wynikało
z wyjaśnień do poz.13 (stoły konferencyjne)'?

odpowiedź:
Stolik z pozyĄi 22 winien mieć nogi niklowane o średnicy 52 mm '

Pytanie 11:
Poz' 24 _szafa ubraniowa z dran,tiami przesuwnymi' Czy za nadstawkę na|ezy rozumieÓ
przestrzeń bez połki o wysokoŚci 55 cm znajdującą się za wspo|nymi drzwiami przesuwnymi
z częścią do|ną Wyposazoną w połkę umieszczoną w odstępie 20 cm od gory i bezpośrednio
pod nią drązek metalowy ?

odpowiedź:
Za nadstawkę należy rozumieć odrębną szafkę dwudrzwiową o wysokości 55 cm,
szerokości - 90 cm, głębokości- 60 cm .

Pytanie 12:
Czy zawarta W uwagach _ opisie informacja o Wymaganych grubościach ok|einy na
krawędziach meb|i oznacza, ze wszystkie krawędzie b|atów wieńcow gornych i do|nych
powinny byó ok|ejane PCV gr. Zmm, a pozostałe e|ementy obrzezem 0,8-1mm?

odpowiedź:
Wszystkie krawędzie b|atów wieńców górnych i doInych winny być oklejone obrzeżem
PCV o grubości 2mm, pozostałe elementy winny być oklejone obrzeżem PcV o grubości
od 0,8- 1,00 mm.

Pytanie 13:

Pytania dotyczą następujących pozycji w opisie przedmiotu zamówienia:
Meb|e z poz.13,17 i 22 _ dłaczego zamawiający upiera się przy zastosowaniu w tych meb|ach
nÓg nik|owanych o Średnicy 52 mm? Będą one z pewnością bardzo drogie , choÓby z tego
wzg|ędu, ze dostępne ty|ko nie|icznym. Czy wynika z tego, Że Zamawiający posiada juz meb|e
z takimi nogami?
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JezeIi tak, to proszę o wskazanie przykładowego producenta, co umoz|iwi dokładne
zapoznanie się z wyrobem, jego wszystkimi cechami i rozpoczęcie poszukiwań innych
producentÓw w ce|u optymaIizacji ceny.
W tego typu meb|ach standardowo stosuje się nogi kolumnowe z pokryciem galwanicznym |ub

ma|owane proszkowo, nawet na ko|ory imitujące błyszczący |ub matowy metal o średnicy
60 mm lub 80 mm. Są one tanie i powszechnie dostępne.

odpowiedź:
ZamawiĄący podtrzymuje wymagania dotyczące nóg niklowanych o średnicy 52 mm
zawańe na stronie 3 i 4 specyflkacji istotnych warunków zamówienia w pozycji 13, 17
i 22, gdyżl posiada już mebIe z takimi nogami.

Liczba porządkowa pytań została podana narastająco z uwzg|ędnieniem pytań
zamieszczonych na stronie internetowej w dniach 22 i 23 czerwca 2009 roku.

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