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G.202-1/19 

WYJAŚNIENIA NR 2 

 

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony 

pn.: „Dostawa i montaż krzeseł wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30” 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odpowiada na następujący 

wniosek: 

 

1. Czy Zamawiający wymaga aby noga ofertowanego fotela była osadzona pod kątem 90 stopni 

względem podłoża a następnie na wysokości ok. 27  cm przechylona do tyłu przy czym odchylenie 

nie może wynikać z przegięcia profila nogi czego efektem będzie nieestetyczne zmarszczenie się 

profila metalowego w miejscu przegięcia? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby 

przechylenie nogi wykonane w technologii zespawania dwóch profili pod kątem ok. 170 stopni, 

przy czym spawy musiałyby być niewidoczne dzięki ich estetycznemu zeszlifowaniu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem minimalnych 

wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości foteli wymaga aby ofertowane 

fotele posiadały raport z badań wytrzymałościowych wykonany zgodnie z normą PN-EN 

12727:2016 z wynikiem min. 4 (intensywny)? Wymagany w specyfikacji niższy poziom 3 dla 

siedzisk szeregowych może nie gwarantować bezpieczeństwa użytkowania na odpowiednim 

poziomie. 

Odp. Badanie wytrzymałościowe foteli na poziomie 3 Zamawiający określił jako poziom 

minimalny. Dopuszcza się rozwiązania wyższe z punktu widzenia cech użytkowych, 

bezpieczeństwa i funkcjonalności foteli wykonanych zgodnie z normą PN-EN 12727:2016. 

  

3. Czy Zamawiający wymaga, aby ofertowane fotele posiadały wyniki z badań wytrzymałościowych 

wykonanych również zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 1728:2012? 

Odp. Nie, Zamawiający określił wymóg dotyczący atestów w załączniku nr 1 do SIWZ.  
 

5. Czy dla zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania i wygody siedzenia Zamawiający 

wymaga, aby pianka poliuretanowa siedziska (wykonana zgodnie z wymaganą przez 

Zamawiającego technologią) była profilowana w kształcie klinowym o zmiennej grubości jednak 

nie mniejszej niż 50 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem minimalnych 

wymagań określonych  w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

6. Czy Zamawiający z powodów jak w powyższym pytaniu wymaga, aby pianka oparcia była 

wykonana z profilowanej w okolicach lędźwiowych pianki poliuretanowej o zmiennej grubości 

jednak nie mniejszej niż 30 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem minimalnych 

wymagań określonych  w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza widoczne elementy stalowe umiejscowione na osłonie siedziska tzw. 

maskownicy wykonane mniej lub bardziej estetycznie? Czy też na perforowanej osłonie siedziska 

Zamawiający nie dopuszcza żadnych elementów stalowych? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza na wykonanej estetycznie perforowanej osłonie siedziska 

widocznych elementów stalowych za wyjątkiem maksymalnie czterech śrub mocujących sklejkę 

do siedziska. 
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8. Czy Zamawiający wymaga, aby siedzisko wykonane było z tzw. „soplem” w części podkolanowej 

zachodzącym nad maskownicą siedziska (i licująca z jego płaszczyzną) o ok 30 mm, co ma 

pozytywny wpływ na komfort użytkowania, ponieważ sklejkowa krawędź maskownicy w części 

podkolanowej będzie przesłonięta miękkim układem tapicerskim? 

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem minimalnych 

wymagań określonych  w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca posługiwał się w przedmiotowym 

postępowaniu przetargowym atestami, certyfikatami i raportami z badań wykonanych dla foteli 

innego producenta niż fotel ofertowany nawet, jeśli nazwy foteli jak i producentów są do siebie 

zbliżone? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił atesty, certyfikaty i raporty z badań 

wystawione dla oferowanych foteli, faktycznie zadeklarowanych w ofercie producenta podając 

jego pełną nazwę, co musi mieć odzwierciedleni w atestach. 

 

10. Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu powoływał się na wiedzę, doświadczenie, technologie i atesty firmy, wobec której 

toczy się postępowanie upadłościowe? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, możliwości powoływania się na wiedzę, doświadczenie, 

technologie i atesty firmy, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe. 

 

11. Czy dla zapewnienia wysokiej jakości ofertowanych foteli Zamawiający wymaga aby producent 

ofertowanych foteli posiadał aktualny certyfikat ISO 9001 oraz aktualny certyfikat ISO 14001? 

Odp. Nie. Zamawiający określił wymóg dotyczący atestów i certyfikatów w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

 

12. Czy Zamawiający ze względu na nieestetyczne marszczenie się materiału tapicerskiego na 

oparciach foteli o kształcie kubełkowym w jego górnej części dopuszcza taki kształt oparcia? 

Odp. Zamawiający nie akceptuje oparć foteli w kształcie kubełkowym. 

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby ofertowane fotele miały wystawione atesty i 

certyfikaty na różnych producentów, mimo że ich nazwy są do siebie zbliżone? Czy też 

Zamawiający wymaga, aby atesty i certyfikaty wystawione były w komplecie dla jednego 

producenta jasno wskazując jakiego produktu dotyczą? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby atesty i certyfikaty wystawione były w komplecie dla jednego 

producenta jasno wskazując jakiego produktu dotyczą. 
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