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Dotyczy:

,,Dostawv i montaiu mebli biurowvch do pCpR w Tarnowie,,.

Pytanie nr 1
Odnoinie krzesel i foteli:
o d. L Kr zeslo w ol n ostoj qce
od.2 Krzeslo obrotowe
od.3 Krzeslo do soli konferencyjnej ( co tzn.oporcie odchytane w dowolnym kierunku?)
od.4 Sofo

ad.5 Podlokietnik
Ad.9 Puzzle

Mom serdecznq proibq o podpiqcie rysunkow pod opis ewentuqlnie o sprecyzowonie nazwy krzesel.
Bordzo ciqiko iest doposowac pod te wymiory konkretny modet krzeslo , bqdq wdziqczno zo sprecyzowanie
opisu przedmiotu zomowienia.

Odpowiedi Ad.1
Zamawiajqcy w celu ulatwienia Wykonawcy doboru odpowiednich modeli mebli zalqcza poglqdowe
zdjqcia. R6wnocze5nie - biorqc pod uwagq fakt, ie wskazane zdjqcia mogq wskazywad na konkretnego
producenta - przypomina siq o zapisie w rozdziale ll pkt.3 SIWZ dotyczEcym r6wnowainojci a mianowicie:
,,Zamowioiqcy informuie, 2e .....operowonie przyktodowymi nazwomi producento mo jedynie na celu

doprecyzowonie poziomu oczekiwoi zomawiojqcego w stosunku do okreilonego rozwiqzonia. Tak wiqc
poslugiwonie siq nozwomi producentow (produktow) ma wylqcznie chorakter przyklodowy. Zomowiajqcy
przy opisie przedmiotu zomowienia, wskozujqc oznoczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt, dopuszcza iednoczeinie produkty rownowoine o pqrametroch jokolciowych i cechoch
uiytkowych co noimniei na poziomie porometr6w wskozonego produktu, uznojqc tym somym kaidy
produkt o wskozanych porometroch lub lepszych. W takiej sytuocji Zamowiojqcy wymogq zloienio
stosownych dokumentow uwiorygodniajqcych te materialy lub urzqdzenio. Bqdq one ocenione przez
Zamowiaiqcego i bqdzie podstowq podjqcia przez zomowiojqcego decyzji okceptocji ,,r6wnowoinikow,, lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nie rownowa|noSci,,.

wyjainia siq, ze chodzi o odchylanie oparcia krzesra do tylu podczas oparcia

Rys u n ki:

Rys. 1- Ad.l, Krzesto wolnostojqce
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Rys. 2 - od.2 Krzeslo obrotowe

Rys. 3 - ad.3 Krzeslo do soli konferencyjnej

Rys.4- od.4Sofo
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Rys. 5 - od.S Podlokietnik

Zomowiojqcy informuje, 2e jest to bok sofy zdjqcie powyiej.

Rys.6- Ad.9Puzzle
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