Pytania i odpowiedzi do SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli do mebli do wyposażenia
pomieszczeń wielofunkcyjnych i pracowni, związanych z 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.
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Kraków, dnia 9 października 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 wyposażenia
pomieszczeń wielofunkcyjnych i pracowni, związanych z 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.
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.
Pytanie 7:
Zamawiający wymaga by lady recepcyjne:
LR-1 i LR-2
„ATESTY I CERTYFIKATY:
Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008
Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1
Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny”
Czy certyfikat ISO 9001:2008 dostarczyć wraz z ofertę czy przed podpisaniem umowy.
Pytanie motywuję faktem, iż z doświadczenia wiemy, że w przetargach startują firmy,
które nie posiadają wymaganych dokumentów. Ten fakt zostaje odkryty np. przed
podpisaniem umowy co skutkuje unieważnieniem postępowania oraz wydłużeniem
czasu na dodatkowe postępowania.
Odpowiedź 7:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 3)1. ppkt 1.23.2 SIWZ wymaga dostarczenia
napóźniej wraz z dostawą atestów lub certyfikatów lub innych dokumentów wymaganych
przez Zamawiającego, spełniających zapisy Załączników do SIWZ oraz samej treści SIWZ.
Pytanie 8:
Pozycja H2 - krzesło typu hoker
Wymagania zamawiającego odnośnie certyfikatów dla krzesła H2: PN - EN
16139:2013_07 / 1022:2019-3 / PN - EN 178:2012 / PN - EN 1335-2:2019-03.
W oryginale KRZESŁO posiada certyfikaty: PN - EN 16139:2013_07 / PN - EN
1022:2007 / PN - EN 1728:2012
Czy związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje normy producenta?
Odpowiedź 8:
Zamawiający informuje, iż akceptuje normy producenta na Pozycję H2 - krzesło typu
hoker, tj. certyfikaty: PN - EN 16139:2013_07 / PN - EN 1022:2007 / PN - EN
1728:2012.
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Pytanie 9:
W poz. 1 i 2 Zamawiający opisał krzesła podając wymóg sztaplowania min. 5 szt.
Zgodnie z informacją Producenta opisanych krzeseł nie posiadają one możliwości
sztaplowania. Prosimy o wykreślenie zapisu „z możliwością sztaplowania (min. 5 szt.)”.
Odpowiedź 9:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza w poz, 1 i 2 krzesła, które nie mają możliwości
sztaplowania.
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
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;

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Michał
Kochan
Date / Data: 202010-09 13:19
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