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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia 
do Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gmina Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Ze względu na dużą ilość pozycji w specyfikacji o trudnych rozwiązaniach technicznych oraz obowiązku 
dołączenia  do oferty próbek płyt do oferty, mając jednocześnie na uwadze poprawność przygotowania  
oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 czerwca 2015 roku.
Dodatkowo jesteśmy producentami mebli szkolnych czy przedszkolnych i posiadamy uprawnienia, wiedzą  
oraz  wieloletnie  doświadczenie  czy  środki  finansowe  do  wykonania  przedmiotu  zamówiona.  Jedyną  
barierą  dla  nas  jest  wykazanie  realizacji  dostawy  meblowej  na  kwotę  600  tys.  Czy  Zamawiający  
przewiduje  dostarczenie  referencji  na  kwotę  600  tys.  dotyczące  dostawy  zarówno  wyposażenia  
meblowego, pomocy dydaktycznych czy zabawek?
Ewentualnie  zmniejszenia  referencji  na  kwotę  150  tys.  dotyczącej  jedynie  dostawy  mebli  bądź  też  
możliwość przedstawienia kilku referencji z różnych realizacji dającą łączną wartość 600 tys.?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający  nie  zmieni  wymagań  stawianych  oferentom  oraz  terminu  składania  ofert  do  dnia 
10 czerwca 2015 r.

Zapytanie nr 2
1. Czy Zamawiający wymaga, aby gabinetowe krzesła gościnno - konferencyjne (Opis nr 43) oraz  

biurowe krzesła na 4 nogach (Opis nr 44) posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN  
16139:2013  określającej  wymagania  wytrzymałości,  trwałości  i  bezpieczeństwa?  Dzięki  temu  
Zamawiający będzie miał pewność iż produkt jest wysokiej jakości i spełnia europejskie normy.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby krzesła szkolne do stanowisk komputerowych (Opis nr 19) oraz  
krzesła  szkolne  do  stanowisk  komputerowych  (Opis  nr  20)  posiadały  atest  potwierdzający  
spełnianie norm PN-EN 1335-1:2004. PN-EN 1335-2:2009 oraz PN-EN 1022:2007 określających  
wymagania wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa? Dzięki temu zamawiający będzie miał  
pewność iż produkt jest wysokiej jakości i spełnia europejskie normy.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

3. Czy zamawiający zmieni zapisy w SIWZ wymagające aby atesty były załączone do ofert? Dzięki  
ternu zamawiający będzie miał pewność wysokiej jakości produktów już na poziomic składania  
ofert, a nie dopiero po wyborze najkorzystniejszej z nich. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

4. Czy  Zamawiający  dopuści  atesty  wydane  przez  jednostkę  badawczą  Laboratorium  GS 
(www. Remodex.pl)?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuści  wszelkie  atesty  wydane  przez  niezależne  jednostki 
certyfikujące wyroby oraz zgodnie z SIWZ. 

5. Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak również ze  
zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do oferty Atesty były nie  
starsze niż 1 rok lub 2 lata?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.



Zapytanie nr 3

1.  Czy krzesła też powinny posiadać regulacje wysokości tak jak w opisie SIWZ posiadają stoliki, aby  
tworzyły jeden komplet?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji wysokości krzesła.

2.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stelaży stolików oraz do nich dopasowanych krzeseł z rury  
owalnej 38x20 na płozie zamiast z rury okrągłej ø 42?
W załączeniu zdjęcia poglądowe proponowanych zamiennie stołów uczniowskich:

Krzesła np. typu AS i Tolek pozwolą zająć uczniowi miejsce bez przesuwania krzesła czy stołu, wystarczy  
ustawić się bokiem do krzesła i obracając się o 90 stopni zająć miejsce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania stelaży z rury o przekroju 38x20 mm, ale 
stelaż należy wykonać zgodnie z SIWZ tzn. 4 proste nogi.
Nie dopuszcza się stelaża w formie płozy.

3. Czy blaty stolików powinny być wykonane z płyty wiórowej oklejonej HPL, aby zapewnić długotrwałość  
użytkowania, z wklejką z naturalnego drewna bukowego na wąskich krawędziach?
Zamieszczony w SIWZ opis blatów do stolików wymaga, aby obrzeża miały podwyższoną wytrzymałość,  
powierzchnia blatu jest ze standardowej płyty, melaminowej. Proponowany przez nas blat odznacza się  
dużo większą wytrzymałością w porównaniu z płytą.
Opis właściwości HPL:
•Wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka

•Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa

•Wysoce odporne na uderzenia i ścieranie

•Wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym( żadne środki szorujące)  
m.in. kawa, herbata, mleko , kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne
•Odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004

•Wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody

•Odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438

•Wytrzymałość na zginanie 150 mpa

•Odporność na ścieranie 68mg x lOOobr.

•Odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć

•Powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji Badania wg BN-75/6391-05
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie blatów stolików z płyty wiórowej oklejonej laminatem 
HPL. Jednocześnie wymaga wykończenia obrzeża zgodnie z SIWZ. 

4. Dotyczy stolików szkolnych
Zwracamy uwagę na zapis w SIWZ. Certyfikat oznacza dopuszczenie stolika do użytkowania w szkole.  
Oznacza  to,  że  stolik  został  przebadany  wytrzymałościowo  i  na  zgodność  z  normami,  wymagania  
dodatkowych badań i dokumentów na sam blat jest zbędne, a opis wykonania wąskich krawędzi jako  
bezspoinowe jest błędne techniczne.



Spoina -  w spawalnictwie,  miejsce spojenia dwóch przedmiotów, część złącza spawanego powstała z  
metalu  rodzimego  (najczęściej  z  dodatkiem spoiwa),  który  w  procesie  spawania  uległ  stopieniu.  Ze  
względu na wzajemne ustawienie spajanych części rozróżnia się spoiny: czołowe, brzeżne, pachwinowe,  
grzbietowe i otworowe.
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza  zawarte  w  opisie  technicznym  "Wymagane  przy  odbiorze 
przedmiotu  zamówienia  atesty  i  dokumenty".  Sprawozdania  z  badań  i  atesty  są  dokumentami 
uzupełniającymi w stosunku do certyfikatów.

5. Uwaga dotycząca wymogu podwójnego lakierowania stelaży stolików i krzeseł
Zwracamy uwagę, że dla uzyskania efektu połysku pomalowanych stelaży należy użyć farby z połyskiem  
zamiast „mat".
Dwukrotne  lakierowanie  jest  zbędne  i  wbrew pozorom osłabia  warstwę lakierniczą,  gdyż  zbyt  gruba  
warstwa lakieru może odpryskiwać przy uderzeniu.
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  farby  z  połyskiem,  przy  zachowaniu  wymogów  technicznych 
grubości i ścieralności zawartych w SIWZ.

Zapytanie nr 4
W  oparciu  o  art.38  ustawy  PZP  Wykonawca  zwraca  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Proszę wskazać producenta stołów z pozycji 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 krzeseł z pozycji 19,  
20, 41, 42, 43, 44, oraz producenta mebli z pozycji 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 58  
z  Załącznika  :  ZALASEWO  MEBLE  specyfikacja  14_05_2015  -„Dokumentacja  zamówienia  –  opis  
techniczny”
Odpowiedź nr 4
Zamawiający  nie  wskaże  konkretnego  producenta  mebli.  Na  podstawie  załączonej  do  ogłoszenia 
dokumentacji przedmiot zamówienia może zrealizować wielu producentów.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami 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 29 . 05 . 2015r. 

do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 29 . 05 . 2015r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


