Dział Spraw Organizacyjnych
DSO.271.3.2.2019

Kraków, 04-02-2019
Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
z późn. zm.) pn. Zakup mebli biurowych i socjalnych do siedziby Narodowego Centrum Nauki. Część
II - meble konferencyjne, meble do części wspólnych i pomieszczeń socjalnych oraz panele
akustyczne, znak sprawy: DSO.271.3.2.2019
Na podstawie Rozdziału XI ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ),
Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
Czy regały R3 R4 (na rysunku załącznik B i C) wchodzą w zakres zamówienia? W opisie przedmiotu
zamówienia (zał. nr 1) wyszczególnione są tylko R1, R2 i R6.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuję, że regały R3 i R4 nie wchodzą w zakres zamówienia.
Pytanie nr 2:
Czy półki "drewniane" do regałów R1, R2, R6 - należy wykonać z litego, klejonego drewna? Z jakiego
gatunku drewna?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie określa gatunku drewna, zgodnie z rozdz. I pkt 4 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: „wszystkie
kolory i wzory, w tym w szczególności okleiny oraz tapicerki w zaoferowanej grupie cenowej zostaną
uzgodnione z Zamawiającym na podstawie zestawienia oklein i tapicerki, dostarczonego przez
Wykonawcę przed zawarciem umowy”.
Pytanie nr 3:
Szafa ubraniowa dwustronna So1 - ile frontów przesuwnych z każdej strony należy przyjąć, na ile
modułów szafa ma być podzielona na szerokości?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie określa ilości modułów, na które podzielona ma być szafa, zgodnie z rozdz. I pkt 5
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia: „Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu mebli
wykonywanych na wymiar do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni kalendarzowych od podpisania
umowy”.
Pytanie nr 4:
Szafa ubraniowa jednostronna So2 - ile frontów przesuwnych należy przyjąć, na ile modułów ma być
szafa podzielona na szerokości?
Odpowiedź nr 4:
Odpowiedź jak do pytania nr 3.
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Pytanie nr 5:
Szafki śniadaniowe Szs1 - prosimy o określenie typu/rodzaju zamka szyfrowego, podanie
wymaganych parametrów technicznych.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuję, że zamek szyfrowy ma być zamkiem szyfrowym okrągłym, na kod
trzycyfrowy, z mechanizmem umożliwiającym zmianę kodu przez Użytkownika. Wymiary i kolorystyka
zamka powinny być stylistycznie dopasowane do zaprojektowanych szafek.
Pytanie nr 6:
Zabudowy kuchenne - czy przedmiot zamówienia obejmuje zlewozmywaki i baterie, czy są w
posiadaniu Zamawiającego?
Odpowiedź nr 6:
Zgodnie z rozdz. II Wykaz i opis mebli, część 2 – Meble na wymiar Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, zabudowa musi zawierać również zlewozmywak prostokątny i zlewozmywak okrągły
wraz z bateriami oraz montażem kompatybilnej i kompletnej armatury przelewowo-odpływowej
i montażem zestawów podłączeniowych baterii. Zamawiający nie posiada własnych zlewozmywaków
i baterii.
Pytanie nr 7:
Zabudowa kuchenna Zs2 - prosimy o udostępnienie widoku zabudowy. Długość zabudowy podana na
rys. nie zgadza się z długością podaną w SOPZ.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający informuje, że załączone rysunki mają charakter poglądowy, zgodnie z rozdz. I pkt 5
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
projektu mebli wykonywanych na wymiar, dopasowanych do rzeczywistych wymiarów pomieszczenia,
w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.
Pytanie nr 8:
Zabudowa szafy rackowej - czy z płyty MDF lakierowanej należy wykonać tylko fronty, czy również
boki?
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, że cała zabudowa szafy rackowej, zarówno front jak i boki, ma być wykonana
z płyty MDF lakierowanej.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Iwona Wojdyła
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