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G.202-1/19 

WYJAŚNIENIA NR 1 

 

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 zamiast grawitacyjnego mechanizmu składania siedziska powinien być sprężynowy 

mechanizmu składania, zapewniający obrót i blokadę położenia w 2 pozycjach, zamknięty w 

aluminiowej puszce stanowiącej jednocześnie blokadę położenia? Mechanizm bez wystających 

elementów zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo bez potrzeby stosowania dodatkowych 

zabezpieczeń. Składa się z: 

- wspornika z osią obrotu z blachy gr.5mm 

- aluminiowej blokady położenia siedziska ze sprężyną śrubową 

- uchwytu siedziska z blachy gr.3mm 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza sprężynowego mechanizmu składania siedziska. 

 

2. Czy konstrukcja nośna krzesła zamiast z profilu metalowego 30x40x2mm powinna być wykonana 

z rury owalnej 60x30x2mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie nogi fotela z rury owalnej 60x30x2mm.  

 

3. Czy siedzisko powinno być wykonane ze sklejki bukowej o gr.12 mm, profilowanej ergonomicznie 

3D, zapewniającej najwyższą jakość ergonomiczną wg opracowania IWP  w programie” Kryteria 

antropometryczne standaryzacji Mebli”, z podgięciem podkolanowym i muldą dla guzów 

kulszowych, pokryte pianką o gr. 30mm?  

     Tylko tak uformowana sklejka zapewnia komfort siedzenia. 

 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza sklejki o gr. mniejszej niż 18 mm oraz  pokrycia siedziska 

pianką o grubości mniejszej niż 50 mm. 

 

4. Czy oparcie powinno być wykonane ze sklejki bukowej o gr. 12 mm, profilowanej ergonomicznie 

3D, zapewniającej najwyższą jakość ergonomiczną wg opracowania IWP w programie” Kryteria 

antropometryczne standaryzacji Mebli”, profilowane wertykalnie i horyzontalnie, z kubełkowym 

zaokrągleniem w płaszczyźnie pionowej, pokryte pianką o gr. 20mm?  

Tylko tak uformowana sklejka zapewnia komfort siedzenia. 
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Odp. Dopuszcza się oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 12 mm, zapewniającej właściwy 

komfort siedzenia poprzez podwójne wyprofilowanie wertykalne formatki z czego jedno w części 

lędźwiowej kręgosłupa pokryte pianką o grubości min. 30 mm. Zamawiający nie akceptuje 

oparć foteli w kształcie kubełkowym. 

 

5. Czy na siedzisku i oparciu ma być pianka poliuretanowa cięta czy pianka poliuretanowa otwarto-

komórkowa formowana na zimno metodą wtrysku do formy o podwyższonych właściwościach 

fizykochemicznych oraz parametrach komfortu i wytrzymałości,  charakteryzująca się wysokim 

poziomem sprężystości zwiększającym komfort mebli; na siedzisku pianka gr. 30mm, na oparciu 

pianka gr. 20mm?  

Odp. Na siedzisku i oparciu pianka poliuretanowa formowana w technologii wtrysku do formy  

o grubości minimum 50 mm na siedzisku i 30 mm na oparciu. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza mechanizm składania pulpitu suwakowy, umożliwiający samoczynne 

złożenie do pozycji pionowej przy nacisku od dołu (np. wstanie siedzącego),o konstrukcji 

składania zapewniającej właściwą sztywność, stabilność położenia w pozycji poziomej i pionowej, 

płynność rozkładania i składania, uniemożliwiające przycięcie dłoni przy składaniu?  

Mechanizm składania pulpitu wykonany ze stalowej rury Ø8x1,5 mm umieszczonej wewnątrz 

sklejki i dwustronnego elementu stalowo-aluminiowego utrzymującego pulpit w dwóch 

położeniach (do pracy-poziomo i spoczynkowym -równolegle do nóg fotela). Pulpit posiada 

badania wytrzymałościowe na 130 kg.  

Mając w swojej ofercie produkcyjnej także pulpit kasetowy proponujemy pulpit suwakowy jako 

lepsze rozwiązanie. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza suwakowego mechanizmu składania pulpitu. 

 

7. Czy pulpit powinien być wykonany z płyty wiórowej pokrytej HPL (unilam) zamiast ze sklejki, 

przednia krawędź wklejka z naturalnego drewna bukowego, pozostałe krawędzie oklejone PCV 

2mm? 

Sklejka jest materiałem niejednorodnym, miękkim, nie daje się ścierać bez konieczności 

szlifowania. Przy pisaniu długopisem mogą powstać wyżłobienia, jest nieodporna na ciecze i 

chemikalia. Natomiast powierzchnia HPL charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i 

ścieranie oraz na ciecze i światło. 

     Poniżej opis właściwości HPL: 

 Wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka 

 Bardzo wysoka gęstość powierzchniowa 

 Wysoce odporne na uderzenia i ścieranie 

 Wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym( żadne 

środki szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko , kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej 

jadalny i inne 
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 Odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004 

 Wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody 

 Odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438 

 Wytrzymałość na zginanie 150 mpa 

 Odporność na ścieranie 68mg x 100obr. 

 Odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć 

 Powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji 

Badania wg BN-75/6391-05 

Odp. Pulpit powinien być wykonany ze sklejki zapewniającej wysoką odporność na zniszczenia. 

Dopuszcza się pokrycie powierzchni części roboczej pulpitu laminatem HPL. 
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