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egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli drewnianych, mebli metalowych oraz siedzisk dla

jednostek terenowych garnizonu śląskiego, Sekcji Zamiejscowej BŁiI KGP, Komisariatu Policji  w

Łaziskach Górnych oraz w ramach pierwszego wyposażenia dla Komisariatów Policji w Łodygowicach i

Miedźnej.”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje,
że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:
Zamawiający  wymaga  aby  wszystkie  meble  drewniane  posiadały  atesty  wytrzymałości  i  trwałości  oraz
bezpieczeństwa  potwierdzona  atestami  niezależnych  jednostek  badawczych,  czy  wystarczy  oświadczenie
producenta o zgodności produkowanych mebli z wymienionymi w postępowaniu normami? Meble w tym
postępowaniu są wykonywane na miarę i nie będą miały atestów.
Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  meble  drewniane  posiadały  atesty  wytrzymałości  i  trwałości  oraz
bezpieczeństwa potwierdzone atestami niezależnych jednostek badawczych zgodnie z pkt. 1.6. Rozdziału I SIWZ.

Pytanie nr 2:
Załącznik nr.4 KP Miedźna poz 25 KW-M-KS4 - brak w załącznikach opisu tej szafki , proszę o uzupełnienie. 
Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił opis szafki metalowej na klucze o symbolu KW-M-KS4.

Pytanie nr 3:
Czy  Zamawiający  w  Fotelu  KW-S-F1,  zaakceptuję  mechanizm  synchroniczny  blokowany  w  5  pozycjach
zamiast 6?
Odpowiedź:

Zamawiający określił wymogi w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający w Fotelu KW-S-F1, zaakceptuje pokrycie fotela z spełniającymi normy, ale ścieralności 200
000 cykli Martindale'a?
Odpowiedź:

Zamawiający określił wymogi w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ.
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Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający w fotelu KW-S-F3, zaakceptuje wymiary: wysokość oparcia 770 mm, szerokość całkowita
610 mm oraz głębokość siedziska 470 mm?
Odpowiedź:

Zamawiający określił dopuszczalne różnice w wymiarach podanych w Załączniku nr 3-3b do SIWZ  w pkt. 1.3. w
Rozdziale I SIWZ.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający w fotelu KW-S-K9, zaakceptuje mechanizm synchroniczny?
Odpowiedź:

Zamawiający określił wymogi w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Ponadto Komenda Wojewódzka Policji informuje, że ulegają modyfikacji następujące załączniki:

- załączniki nr 3-3b do SIWZ -w zakresie usunięcia zapisu: „dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-
5%”. Zamawiający określił dopuszczalne różnice w wymiarach podanych w Załączniku nr 3-3b do
SIWZ  w pkt. 1.3. w Rozdziale I SIWZ. Modyfikacja niezbędna jest do ujednolicenia dopuszczalnej
tolerancji wymiarów.

- załącznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy zadanie nr 2 KP Łodygowice w zakresie uzupełnienia symboli

W związku z powyższym ulega zmianie termin:

- składania ofert z 02.10.2019 g. 9:00 na 07.10.2019 g. 9 :00
- otwarcia ofert z 02.10.2019 g. 9:30 na 07.10.2019 g. 9 :30

Wyk. w  1 egz. AN
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