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Pytanie:

,,Prosimy o ujednolicenie grubości płyty do dwóch: l|mm i 25mm, gdyż takie grubości sq po-

wszechnie dostępne na rynku. Proponujemy, aby wieńce w szafach mogły być wykonane z płya o

grubości 25mm, tak jak blaty do biurek i stołów."

odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty o grubości 25 mm przy wykonaniu wieńców

w szafach.

Pytanie:

,,Dotyczy krzesła socjalnego: czołowi producenci tego typu krzeseł stosujq sklejkę grubości 8-

IImm Czy dopuszczgcie Państwo takq grubość sklejki?"

odpowiedŹ:

NIE. W opinii zama'wiającego standardową grubością sklejki do krzeseł użytkowanych w biurach

przez dorosłych jest grubość, 12-1'6 mm, dlatego zamawiający nie dopuszcza cieńszej sklejki niż

12 mm.
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Pytanie:

,, Dotyczy F fotela i F2 kunupy: przy tak precyzyjnym opisie parametrów, zaczynajqc od wymiarów'

trudno jest bez porlania z Państwa strony przykłudowego modelu, trafić na produkt, który odpowia'

dałby wszystkim parametrom. Przepisy pozwalajq, uby poduć nazwę własnq' a nuwet zdięcie pro-

duktu, na którym wzorowul1cie się Państwo, pod warunkiem dopisku, że jest to zdjęcie poglqdowe i

że można zaoferować produkt taki tub równoważny. Wymiary zaś powinny mieć 'jukqś tolerancję' a

nawet wystarczy powszechnie uznuna symbolika podajqcu przeciętnq ilość osób, jaka może się

zmieścić nufotelu/soJie. I takfotele oznaczone sq zawsze liczbq 1, a sofy mogq być 2 lub 2'5 lub 3 a

nawet zdurza się 3,5. Jeśti chodzi o typ tupicerki wskuzuny przez Puństwa, to wiele Jirm wycofuje się

z niej z uwagi na wysokq tendencję do zabrud.zeń ( brucl wnika w powłokę teflonowq i łqczy się z niq

na zasadzie wsmarowaniu ). obecnie w biurach stosowane sq nowoczesne ekoskóry' z których ła-

two usunqć brud, oraz wysokogatunkowe 1 dobrymi purametrumi ścieralności tkaniny. Prosimy o

uwzględnienie naszych uwag w opisie tych pozycji, a pozwoli nam to dobrać Państwu produkty

najwyższej jakości, lub w przypudku podania przez Puństwa produktów wzorcowych' pozwoli na

xaoferowanie ich w iak nailepszei cenie'

odpowiedŹ:

W ocenie zamawiającego ekoskóra to tkanina poliestrowa pokryta warstwą plastykowanego poli-

chlor{<u winylu, którą łatwo czyścic,jednakze jej trwałośc jest niska, pokrycia pękają i rozchodzą się

na szwach, nie jest odpoma na Zarysow a-ia. Zamauliający nie dopuszcza takieeo pokĄ/cia na me-

blach, które będą eksploatowane intensywnie przez interęsantów' oczekuje pokrycia materiałowego

zaimpregnowanego politetrafluoroetylenem (PTFE) lub inną substancją, ktorej zastosowanie do im-

pregnacji da cechy funkcjonalne pokrycia' jakie daje impregnacja PTFE'

W przypadku podanych wymiarów doĘczących kanapy i fotełi dopuszczamy 5oń to|erancję w zakrę-

sie wymiarów: długości, szerokości i głębokości po obrysie zewnętrznym. Do podanych wymiarów

naleŻy, zatemwliczyć gruboŚó boków kanapy i foteli' Stosując Państwa systematykę fotel ma być

jednoosobowy, kanapa trzyosobowa. Skład Surowcowy poduszek kanapy i foteli' tez jest składem

orientacyjn ym ztakąsama tolerancją odstępstwa od podanych wartości'

Zamawiający jest otwarty na propozycje innych fi'ęZ1acznych odstępstw od parametrów podanych

w opisie przedmiotu zamówienia, o ile wykonawca wystąpi o ich uznani e. Zamawrujący zwraca jed-

nak uwagę, ze dostarczone meble mają pocho dzic zjednej kolekcji/ kompletu / serii'



W nawiązaniu do ządania podania nazwy modelu lub zdjęcia poglądowego, to w tej sprawie zama-

wiający już zaprezentował swoje stanowisko w piśmie z dnia07.08.2014 r. (opńlikowane na stronie

http://warszawa.stat.gov.pllzamowienia-pub1iczne-us/). Zwtacam uwagę, ze wykonawca fla etapie

zadawania pytafi zawsze może zwrócic się do zatnawia1ącego, aby ten odpowiedzjał, czy wskazany

ptZęZ niego mębel spełnia o czekiwani a zamawtające go.
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