Łaziska Górne dn. 01.12.2016 r.
Znak sprawy: RP.271.27.2016-2
Odpowiedzi na pytania - 1
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 z póżn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia budynku
Przychodni Zdrowia w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym” - 2 części, znak
sprawy: RP.271.27.2016, zadano pytania.
Poniżej przekazuję treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez
zamawiającego.
1. Pytanie:
W zestawieniu ilościowym wyposażenia w zabudowach mebli w pomieszczeniach
zabiegowych fronty mebli opisane są jako biały lakier, natomiast w specyfikacji zestawienia
wyposażenia te same fronty opisane są jako płyta High Glos W0140 HG oklejone obrzeżem
gr. 2 mm w technologii bezspoinowej. Proszę o określenie z jakiego materiału mamy
zaproponować wykonanie tych elementów.
Odpowiedź:
Do zabudowy mebli w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować materiał opisany
zgodnie ze specyfikacją zestawienia wyposażenia – część 1: wyposażenie gabinetowe.
2. Pytanie:
Dla foteli obrotowych K1,K2 I K2M w specyfikacji zestawienia wyposażenia podane są dwa
rodzaje tapicerek jedna zmywalna o ścieralności 300 tyś cykli, gramaturze 650g/m i
właściwościach bakteriobójczych oraz w tym samym punkcie tapicerka tkana o ścieralności
150 tyś cykli, gęstości 300g/m. Proszę o wyjaśnienie jaką tapicerkę mamy zastosować. Cena
obu tych materiałów jest różna i nie można wykonać jednoznacznej wyceny przy tak
określonym opisie.
Odpowiedź:
Należy zastosować materiał zgodnie z opisem w specyfikacji zestawienia wyposażenia –
część 1: wyposażenie gabinetowe tj.:
Fotel menagerski /K2M/
• Tapicerka skóra grubość 0,8 – 1,0 mm Kolor do ustalenia z zamawiającym.
Fotel lekarski /K1/
• Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1 i EN1021:2, skład
100% winyl, nośnik 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 300 000 cykli (PNEN ISO 12947-2), odporności na pleśń, na bakterie, urynę, antystatyczność ( potwierdzona
odpowiednimi atestami) wymagany wzornik taniny do ustalenia z zamawiającym,
gramatura 650g/m2.
Fotel biurowy /K2/
• tapicerowane tapicerką – tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1 i EN1021:2, skład
100% poliester, gramatura 300g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli (PN-EN ISO

12947-2), wszystkie wymagane cechy potwierdzone odpowiednimi atestami, wymagany
wzornik taniny do ustalenia z zamawiającym.
3. Pytanie:
W propozycji umowy kara za przekroczenie terminu określona jest w wysokości 1% za każdy
dzień opóźnienia, kara tej wysokości jest niezwykle restrykcyjna i bardzo wysoka, jest to
kilka tysięcy za jeden dzień. Pragnę zauważyć, że na dostawę do Państwa składa się
kilkanaście asortymentów i w okresie końca roku wielce prawdopodobne jest,że np. jeden z
wielu naszych dostawców wydłuży termin realizacji o kilka dni (na co nie mamy zupełnie
wpływu), a wykonawca zgodnie z umową musi zapłacić kilkadziesiąt tysięcy kary. Zwracam
się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 0,1 %.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisu treści umowy.
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