Pytania i odpowiedzi do SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy wraz z
wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło
dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Znak: DPDU-271.4.2.2020

Kraków, dnia 17 lipca 2020r.
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), którego przedmiotem jest
wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do zabudowy
wraz z wyposażeniem, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i
modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum ArtystycznoEdukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w
postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, a jednocześnie koryguje
oczywistą omyłkę pisarską w modyfikacji SIWZ z dnia 14.07.2020r., gdyż niewłaściwie
wskazano w niej datę dokumentu 9 czerwca 2020r., zamiast prawidłowej 14 lipca 2020r.
Pytanie 1:
1. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble oraz materiały posiadały wymagane
atesty: na materiały i certyfikaty produktowe (meble biurowe - do przechowywania,
meble mieszkaniowe). Przedmiot zamówienia obejmuje meble do zabudowy indywidualnie dopasowane do wymiarów w danym pomieszczeniu, wg projektu, na
które producent może przedstawić atesty na zastosowane materiały oraz potwierdzić zadeklarować, że są zgodne z wymaganiami norm podanymi w SIWZ. Nie są to
bowiem meble seryjne, gotowe posiadające certyfikaty produktowe.
Czy Zamawiający uzna dostarczenie przez Wykonawcę atestów i certyfikatów na
materiały zastosowane do wykonania zabudów i deklarację - oświadczenie producenta,
iż wyprodukowane meble spełniają stosowne polskie i europejskie normy?
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż uzna za spełniające wymagania SIWZ dostarczenie przez
Wykonawcę atestów i certyfikatów na materiały zastosowane do wykonania zabudów i
deklarację - oświadczenie producenta, iż wyprodukowane meble spełniają stosowne
polskie i europejskie normy.
Pytanie 2:
2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określił wymagania, kryteria oceny i
wyboru najkorzystniejszej oferty w SIWZ - str.23, 24, jednocześnie na str. 38-39 SIWZ
podano, iż Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty
niepodlegające odrzuceniu.
Prosimy o potwierdzenie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odpowiedź 2:
Zamawiający potwierdza, iż wybór najkorzystniejszej oferty będzie się opierał na
przyjętych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu kryteriach oceny i porównania ofert z
uwzględnieniem aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty
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niepodlegające odrzuceniu.
Pytanie 3:
3. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą szczegółowego opis przedmiotu
zamówienia określającego funkcje, parametry i warunki wymagane oraz wskazanie
marki/typu/modelu/symbolu itp. i producenta(-ów) pozwalających na jednoznaczną
identyfikację oferowanych poszczególnych urządzeń i elementów. Przedmiot
zamówienia obejmuje również sprzęt AGD, zlewy, baterie, dla których w OPZ nie
podano wymaganych parametrów technicznych. Na jakiej podstawie będzie oceniane,
czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, iż w załączonym do SIWZ OPZ zostały w sposób
jednoznaczny i wystarczający opisane ogólne wymagania dotyczące wyposażenia, takie
jak klasa energetyczna, wymiary, materiał, kolor czy rodzaj oraz funkcje i pod tym
katem będzie oceniał zaproponowane modele.
Pytanie 4:
4. W zabudowach zaprojektowano na plecach szafek, na wykończenie ściany nad
blatem - laminat imitujący stal cortenowską, a w ladzie barowej - wyłożenie wnęki
stalą cortenowską. Czy Zamawiający dopuszcza, dla ujednolicenia materiałowego zastosowanie we wnęce lady również laminatu imitującego stal cortenowską?
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie laminatu imitującego stal
cortenowską.
Pytanie 5:
5. Czy przy zlewozmywakach z kompozytu należy przyjąć baterię stojącą z tego
samego materiału?
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowanie takiej baterii, czyli wykonanej z
kompozytu.
Pytanie 6:
6. Przedmiot zamówienia obejmuje zabudowy z drzwiami chowanymi z boku szafy,
obejmujące szafki (moduły) - każda szer. 60 cm. W przypadku zastosowania tego typu
mechanizmu przy drzwiach, do szerokości zabudowy należy dodać na jedną stronę
dodatkowo ok. 10 cm (czyli szerokość zabudowy "120 cm" zwiększy sie o ok. 20 cm).
Czy Zamawiający potwierdza, że zabudowy o takiej szerokości zmieszczą się w
określonym miejscu lub czy jest możliwe zmniejszenie szerokości jednego z modułu
szafek w celu dopasowania do wymiarów w pomieszczeniu?
Odpowiedź 6:
Zamawiający informuje, iż zabudowy o takiej szerokości powinny zmieścić się w
określonym miejscu. Nie ma możliwości zmniejszenia szerokości modułów ze względu
na urządzenia do zabudowy. Ewentualne korekty są możliwe na meblach
uzupełniających.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do
SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter
oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu
składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i
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otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i
otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa;
3. a/a.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
Date / Data: 202007-17 15:36
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