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Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019
r. poz 2019 z późn. zm) informuję, że do Zamawiającego od  Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

Pytanie 1
zał. nr 7 lit. B
W opisie często pojawia się określenie „materiał: Laminat” – co Zamawiający ma na myśli:
-  czy  Laminat  ma być  materiałem, z  którego w całości  ma być  wykonany cały  element  -  jeżeli  tak  to  proszę  o
szczegółowsze informację na temat składu lub nazwy laminatu oraz jego grubości?
- czy też raczej Zmawiający oczekuje płyty np. wiórowej lub mdf melaminowanej lub laminowanej np. hpl-em? Jeżeli
tak to proszę o wskazanie z jakiej płyty i o jakiej grubości mają być meble wykonane oraz jakiego laminatu?

Odpowiedz: 
Określenie   „materiał:  Laminat”  dotyczy  pokrycia  płyty,  jednak  Zamawiający  nie  może  wskazać  konkretnego
rozwiązania technologicznego. Wymagane grubości zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – Zał. 7 lit.B

Pytanie 2
zał. nr 7 lit. B
W poz. nr 1 „Biurko prostokątne stacjonarne” Zamawiający wpisał określnie: „Certyfikat: EN 527-1, EN 527-2” – co 
miał Zamawiający na myśli:
- czy biurka mają być wykonane zgodnie z powyższymi normami
- czy Zamawiający oczekuje że Oferent/Wykonawca w jakiś sposób udokumentuje wykonanie tych mebli zgodnie z 
powyższymi normami?
- jeżeli Zamawiający oczkuje jakiś dokumentów to na jakim etapie?
- czy na potwierdzenie wykonania mebli zgodnie z tymi atestami Zamawiający dopuści deklarację producenta?

Odpowiedź:
Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 527-2, ponadto wymiary powinny być
zgodne z wymiarami przedstawionymi w EN 527-1. Zgodność ta musi być potwierdzona atestami. Potwierdzenie
spełniania  parametrów  Wykonawca  winien  przedstawić  wraz  z  ofertą  zgodnie  z  SWZ  pkt.  VII.  Informacja  o
przedmiotowych środkach dowodowych. Zamawiający na potwierdzenie wykonania mebli zgodnie z tymi atestami
dopuści deklarację zgodności producenta.


