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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania przetargowego na:  Wyposażenie pomieszczeń przy ul.  Poznańskiej  25
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej  w Swarzędzu

Pytanie 1. 
Pytanie  dotyczy  pozycji  B1,  B2,  S1,  S2.  Wymagany  przez  Zamawiającego  profil  Ø42  jest  profilem
nietypowym i korzysta z niego tylko jeden producent. Tak sformułowany opis wymagania wskazuje jasno
na jednego producenta, co jest niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i narusza prawa uczciwej
konkurencji. Czy Zamawiający dopuści nogi stalowe o profilu Ø50?
Odpowiedź: 
Opis  przedmiotu zamówienia  przedstawia minimalne wymagania  dotyczące wyposażenia  meblowego i
uzupełniającego  oraz  określają  minimalne  standardy  i  parametry  techniczne  danego  rozwiązania.
Wykonawca ma prawo zastosować dowolny system, materiał lub rozwiązanie, pod warunkiem, że będzie
ono miało takie samo lub zbliżone parametry, walory eksploatacyjne i estetyczne do przewidzianych w
Opisie Przedmiotu Zamówienia.    
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nóg stalowych o profilu Ø50 pod warunkiem spełnienia powyższych
wymogów. 
Pytanie 2:
Pytanie dotyczy pozycji B1, B2. S1, S2. Czy Zamawiający dopuści nogi kwadratowe 50x50 mm ?
Odpowiedź:
Zgodnie z zasadą określoną w odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiający dopuszcza zastosowanie nóg
kwadratowych 50x50 mm.
Pytanie 3:
Czy Pytanie dotyczy pozycji  F1. Wymagana w opisie  możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i
oparcia  wskazuje  na  produkt  konkretnego  producenta.  Co  Zamawiający  ma na  myśli  poprzez  łatwą
wymianę poduszek? Tak sformułowany opis wymagania wskazuje jasno na jednego producenta, co jest
niezgodnie  z  Prawem Zamówień  Publicznych  i  narusza  prawa  uczciwej  konkurencji.  Wnioskujemy  o
usunięcie tego zapisu.  
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie fotela obrotowego F1 bez (łatwo) wymiennych poduszek siedziska i
oparcia, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
Pytanie 4:
Pytanie  dotyczy  pozycji  F1.  Zamawiający  wymaga  zastosowanie  trójkątnych  otworów.  Taki  opis
wymagania wskazuje jasno na jednego producenta, co jest niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i
narusza prawa uczciwej  konkurencji.  Jaki  cel  ma zastosowanie  w tkaninie trójkątnych otworów? Czy
Zamawiający dopuści otwory okrągłe, kwadratowe lub inne jeśli nie ma to wpływu na ergonomię krzesła?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza otwory okrągłe, kwadratowe lub inne jeśli nie ma to wpływu na ergonomię i
funkcjonalność krzesła i spełnia wymogi określone w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie 5:
Pytanie dotyczy pozycji F2. Zamawiający wymaga aby siedzisko krzesła wykonane było z tapicerowanej
poduszki z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm. Taki opis wymagania wskazuje jasno na jednego
producenta, co jest niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i narusza prawa uczciwej konkurencji.
Czy Zamawiający dopuści tapicerowaną poduszkę z  piankę poliuretanowej o grubości 40 mm?   
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie siedziska krzesła z tapicerowanej poduszki piankowej poliuretanowej
o grubości 40 mm pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w odpowiedzi na pytanie   nr 1.   
Pytanie 6:
Pytanie  dotyczy  pozycji  F2.  Zamawiający  wymaga  zastosowanie  trójkątnych  otworów.  Taki  opis
wymagania wskazuje jasno na jednego producenta, co jest niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i
narusza  prawa uczciwej  konkurencji  Jaki  cel  ma zastosowanie  w tkaninie  trójkątnych  otworów? Czy
Zamawiający dopuści otwory okrągłe, kwadratowe lub inne jeśli nie ma to wpływu na ergonomię krzesła? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zasadą określoną w odpowiedzi na pytanie nr 4. 
Pytanie 7:
Pytanie dotyczy pozycji F2. Czy Zamawiający dopuści stelaż z rurki o grubości 16 mm lub 18 mm?
Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza zastosowanie stelażu krzesła gabinetowego F2 z rurki o grubości 16 mm lub 18
mm pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
Pytanie 8:
Pytanie dotyczy pozycji F3 oraz F4. Wymagania zamieszczone w opisie pozycji jednoznacznie wskazują na
produkt konkretnego producenta: 
„Podstawę stanowią dwie nogi w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie 47 cm. Przekrój poprzeczny
nogi w kształcie czworokąta z zaokrąglonymi kątami oraz dwoma wypukłymi bokami. Nogi zwężające się
ku  dołowi.  Nogi  wykończone  nakładanymi  stopkami  z  tworzywa  w  kolorze  czarnym,  o  wysokich
parametrach  odporności  na  uszkodzenia  i  zmianę  wybarwienia.  Stopki  do  podłóg  twardych.  Nogi
połączone  niezależnym  wypukłym  eliptycznym  elementem  poziomym  o  wym.  46  x  14  x  2  cm
dopasowanym swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji.”
  Konstrukcja  każdego krzesła  musi  być  sztywna gdyż w przeciwnym razie  produkt  nie  byłby
dopuszczony  do  obrotu.  Zamawiający  posłużył  się  konkretnym  modelem  krzesła  i  zawierając  takie
wymagania  faworyzuje  konkretnego  Wykonawcę.  Taki  opis  wymagania  wskazuje  jasno  na  jednego
producenta, co jest niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i narusza prawa uczciwej konkurencji.
Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nóg krzeseł w innym kształcie i innym przekroju niż podane w
opisie  minimalnych  wymagań  techniczno  -  użytkowych,  z  zachowaniem  tych  samych  parametrów
technicznych i jakościowych, zgodnie  z zasadą określoną w odpowiedzi na pytanie nr 1
Pytanie 9:
Pytanie  dotyczy  pozycji  F3  oraz  F4.  Zamawiający  wymaga  aby  siedzisko  krzesła  wykonane  było  z
tapicerowanej poduszki z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm. Taki opis wymagania wskazuje jasno
na jednego producenta, co jest niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i narusza prawa uczciwej
konkurencji. Czy Zamawiający dopuści tapicerowaną poduszkę z  piankę poliuretanowej o grubości 
30- 40 mm?
Odpowiedź: Zgodnie  z  Opisem Przedmiotu  Zamówienia,  krzesła  F3  to  krzesła  ze  sklejki  natomiast
krzesła F4 to krzesła ze sklejki, które posiadają tapicerowaną poduszkę na siedzisku o grubości 10 mm. 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tapicerowanych poduszek z pianki poliuretanowej o grubości
30-40 mm. 
Pytanie 10:
Czy  Zamawiający  dopuści  tolerancję  wymiarów  +/-  5%,  tak  aby  każdy  z  Wykonawców  mógł
zaproponować swój równoważny produkt?  
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5%. 
Pytanie 11:
Pytanie  dotyczy  pozycji  L1,  B1,  B2,  S1,  S2,  SZ1-SZ6,  N1,  Z1-4.  Czy  Zamawiający  dopuści  płytę  o
grubości 36 mm w miejscach gdzie wymaga 25 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt gr. 36 mm zamiast płyt 25mm. 
Pytanie 12: 
Pytanie dotyczy pozycji SZ1-SZ6. Czy Zamawiający dopuści plecy nakładane 18 mm (które są bardziej
trwałe) zamiast nafrezowanych 8 mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie pleców z płyty grubości 18mm
Pytanie 13
Poz. 9. 
Zapisano: Korpus i wieńce- (...)  PCV o grubości 1 mm
Pytanie: Doklejka 1 mm używana jest w miejscach nie narażonych na uszkodzenia a widoczne krawędzie
kontenerków do takich nie należą. Czy dla lepszego zabezpieczenie tych krawędzi nie będzie zasadne
zastosowanie  2  mm doklejki  PCV?  Czy  wieniec  dolny  ma być  widoczny  ?  Czy  dopuszczają  Państwo
metalowe uchwyty na froncie kontenera? Zwiększy to funkcjonalność otwierania szuflad.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie obrzeża PCV o grubości 2 mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie
dolnego wieńca, tak aby był widoczny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie metalowych uchwytów na
froncie kontenera.
Pytanie 14
Poz. 10 
Czy dopuszczają Państwo tylną maskownicę oparcia w krześle bez trójkątnych otworów ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylnej maskownicy oparcia bez trójkątnych otworów.
Pytanie 15
Poz. 11 
Czy dopuszczają Państwo tylną maskownicę oparcia bez trójkątnych otworów ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylnej maskownicy oparcia bez trójkątnych otworów.



Pytanie 16
Poz. 12 i 13
Czy  dopuszczają  Państwo  nogi  krzesła  w  kształcie  odwróconej  litery  “U”  i  okrągłym  przekroju
poprzecznym nogi?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nogi krzesła w innym kształcie i innym przekroju niż podane w
opisie  minimalnych  wymagań  techniczno  -  użytkowych,  z  zachowaniem  tych  samych  parametrów
technicznych i jakościowych.
Pytanie 17
Poz 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Zapisano:
Plecy (…) z płyty o grubości 8 mm
Pytanie: Czy dopuszczają Państwo wykonie pleców z płyty o grubości 18 mm?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie pleców z płyty grubości 18mm.
Pytanie 18
Poz. 30 
Czy dopuszczają Państwo regały o wymiarach 94 x 42,5 x 198 cm z półkami z blachy profilowanej o gr,
0,8 mm i wytrzymałości 100-150 kg ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza regały metalowe o wymiarach 94x42,5cm z wyłączeniem wymiaru wysokości –
regały metalowe mają być ulokowane w piwnicy, gdzie ogranicza nas wysokość pomieszczeń. 1,80m to
maksymalna dopuszczalna wysokość regałów metalowych.  
Zamawiający dopuszcza wykonanie półek z blachy gr. 0,8mm i wytrzymałości 100-150kg na półkę.
Pytanie 19
Poz. 31 
Czy dopuszczają Państwo szafki wykonane z blach giętej 0,8 mm bez użycia profili wzmacniających? To
rozwiązanie  zapewnia  więcej  miejsca  na  przechowywanie  przy  zachowaniu  parametrów
wytrzymałościowych.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wykonanie szafy gospodarczej z blachy giętej 0,8mm bez użycia
profili wzmacniających.
Czy wywietrzniki mogą być wykonane w tylnej ścianie szafki? Umieszczanie wywietrzników na drzwiach
sprawia problem w utrzymaniu czystości, przeszkadzają w sprzątaniu i psują walory estetyczne.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza umieszczenie wywietrzników w tylnej ścianie szafki.
Czy  dopuszczają  Państwo  ryglowanie  dwupunktowe  z  nachodzącymi  na  siebie  drzwiami  ?  Jest  to
rozwiązanie  solidniejsze  i  w większym stopniu  zabezpieczające  wnętrze,  ponieważ  aby  dostać  się  do
środka  konieczne  jest  wygięcie  po  długości  całych  drzwi.  W  przypadku  zamków  trzy-  punktowych
wystarczy wygiąć tylko drzwi na środku, żeby dostać się do wnętrza szafy. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ryglowanie dwupunktowe z nachodzącymi na siebie drzwiami. 

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w  celu  możliwości  uwzględnienia  powyższych  zmian  przez  Wykonawców  w  składanych  ofertach
przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych do dnia 06.02.2017r.  do godz. 10:00  Otwarcie ofert nastąpi  dnia 06.02. 2017r. o
godz. 10:30 w pokoju 410. 

….......................................................
      (podpis Kierownika Jednostki)


