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Jelenia Góra, 30.01.2019
WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III dostawa i montaż wyposażenia”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019
Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1
W załączniku nr 2 OPZ Specyfikacja foteli Zamawiający wymaga aby tapicerka posiadała
wytrzymałość 130 000 cykli w skali wg normy EN ISO 12972-2, o składzie 100 % poliester
FR, o gramaturze 250 g/m2 +/- 5%.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tapicerki o równie wysokiej wytrzymałości
(130 000 cykli w skali Martindale), wykonanej również w 100% z uniepalnionego poliestru,
ale o gramaturze 165 g/m2 +/- 5%?
Odpowiedź 1
Zamawiający dopuszcza zastosowanie tapicerki o gramaturze minimum 165 g/m2 +/- 5%.
Zamianie ulega treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele. Patrz - zmiana treści
SIWZ nr 1/pkt 1.
Pytanie 2
Sposób montażu foteli opisany w załączniku nr 2 OPZ Specyfikacja foteli nie zapewni
fotelowi o opisanej bryle odpowiedniej stabilności i wytrzymałości. Zastosowanie opisanego
sposobu montażu wpłynie negatywnie na estetykę fotela. W związku z czym, zwracamy się z
prośbą o dopuszczenie montażu foteli, przy użyciu specjalnych kotew montażowych, które
zapewnią wytrzymałość i stabilność fotela, zostaną dobrane do wskazanego podłoża, a także
będzie to montaż estetyczny całkowicie niewidoczny. Kotwy montażowe będą niewidoczne,
dzięki czemu nie będą powodować niedogodności w użytkowaniu.
Odpowiedź 2
Zamawiający zmienia sposób montażu foteli do podłoża. Montaż foteli powinien być przy
użyciu specjalnych kotew montażowych, które zapewnią estetykę wykonania, wytrzymałość i
stabilność fotela oraz zostaną dobrane do wskazanego podłoża. Kotwy montażowe mają być
niewidoczne, dzięki czemu nie będą powodować niedogodności w użytkowaniu.
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Zamianie ulega treść Załącznika nr 2 do OPZ Specyfikacja Fotele. Patrz - zmiana treści
SIWZ nr 1/pkt 2.
Pytanie 3
W załączniku nr 2 OPZ Specyfikacja fotela Zamawiający wymaga aby fotel posiadał
określone certyfikaty. Na jakim etapie postepowania należy przedłożyć wskazane przez
Zamawiającego dokumenty?
Odpowiedź 3
Zamawiający wskazał w pkt. II/13 SIWZ III OPZ termin przedłożenia dokumentów tj. „W
ciągu 10 dni od podpisania Umowy, przed realizacją dostaw (…)".
Celem weryfikacji określonych w Załączniku nr 2 do OPZ wymagań postawionych fotelom,
oczekuje się dołączenia atestów, certyfikatów wraz z dokumentami wskazanymi w 9.5.2.
SIWZ.
Dokumenty jakich oczekuje Zamawiający to:
 Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN
12727, poziom 4;
 Klasyfikację ogniową w zakresie zapalności wg normy PN-EN 1021- oraz PN-EN
1021-2, wydana przez akredytowane laboratorium;
 Klasyfikację ogniową w zakresie wydzielania toksycznych produktów rozkładu i
spalania wg normy PN-88/B-02855, wydana przez akredytowane laboratorium;
 Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub jednostkę
równoważną;
 wyniki badań odporności tapicerki na ścieranie za pomocą testu Martindale´ a zgodnie
z normą PN-EN ISO 12947-2:2000.
Zastępca Dyrektora
Stanisław Jeleński
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