
 

1

POLITECHNIKA  GDAŃSKA 

   GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,   80-233 Gdańsk – Wrzeszcz, tel. (058) 347 –17 –44 
                          

 
Gdańsk  13.05.2009 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 euro  na dostaw ę krzeseł, foteli i 
stołów uczniowskich  dla  Politechniki Gda ńskiej  - ZP 282/036/D/09. 
 
      Na podstawie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2007 r. nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami)  
Zamawiający Politechnika Gdańska informuje, że w dniu 7.05.2009 i 11.05.2009 
wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawców dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
      Zamawiający  podaje treść zapytań i udziela wyjaśnień  na zadane zapytania.  
 
Zapytanie 1. 
  
Dot. Poz. 5 - krzesło konferencyjne 
W opisie przedmiotu zamówienia zostało wpisane krzesło konferencyjne typu ISO do 
oferty wymagają Państwo, aby załączyć dokument potwierdzający wysoką 
wytrzymałość krzesła. Atest taki jest  wydawany dla krzesła typu ISO o wymiarach 
określonych w SIWZ natomiast w opisie zastrzegają sobie Państwo iż 60 szt. tego 
krzesła ma być o wysokości siedziska w granicach od 425-430 mm i dla tego rodzaju 
krzesła atestu potwierdzającego jego wytrzymałość nie ma ze względu iż zmieniają 
się jego parametry. Czy zatem można zaoferować krzesło o standardowych 
wymiarach ( różnica w wysokości jest niewielka)  posiadające wymagane atesty 
wytrzymałościowe. 
 
Odpowied ź :  
 
Zamawiający wymaga złożenia atestu wytrzymałościowego krzeseł o wysokości 
siedziska nie mniejszej niż 470 mm (80 sztuk), dla 60 sztuk krzeseł o wysokości 
siedziska 425-430 mm nie wymaga się  złożenia atestu wytrzymałościowego.  
 
Zapytanie 2.  
 
Dot. Poz. 6 – fotel gabinetowy wyoskiej klasy  
Czy dopuszczają Państwo aby fotel gabinetowy był w wykończeniu chromowanym ?.  
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Odpowied ź :  
 
Zamawiający nie dopuszcza wykończenia chromowanego fotela. 
 
Zapytanie 3.  
 
Dot. Poz. 12 - krzesło biurowe obrotowe 
Czy dane krzesło powinno posiadać podłokietniki skoro ma być one przeznaczone 
do pracy biurowej ? 
 
Odpowied ź :  
 
Krzesło obrotowe  biurowe w pozycji 12  ma być bez podłokietników.  
 
Zapytanie 4. 
 
Z informacji uzyskanych od producenta tapicerka o obiciowa o ścieralności 30 tys. 
cykli wykonana z 100 % włókna syntetycznego nie posiada atestu na higieniczność. 
 
Odpowied ź : 
 
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty atestów higieniczności na tkaninę 
obiciową wykonaną z 100 % włókna syntetycznego.  
 
Zapytanie 5. 
  
Dot. Poz. 1 - krzesło biurowe obrotowe 
Czy podłokietniki w krześle biurowym obrotowym (poz. 1) mogą być wykonane z 
twardego tworzywa?  
 
Odpowied ź :  
 
Podłokietniki w krześle biurowym obrotowym  muszą  być wykonane z miękkiego 
tworzywa zgodnie z opisem w tabeli nr 1 w SIWZ.  
 
Zapytanie 6.  
 
Dot. Poz. 4 – krzesło obrotowe do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej  
Czy krzesło obrotowe do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej powinno posiadać 
blokadę odchylenia oparcia w 5 pozycjach czy blokadę wysokości oparcia w  5 
pozycjach ? 
 
Odpowied ź :  
 
Krzesło obrotowe do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej powinno posiadać 
blokadę odchylenia oparcia w 5 pozycjach.  
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Zapytanie 7.  
 
Dot. Poz. 6 – fotel gabinetowy wyoskiej klasy 
Jaka jest wymagana minimalna ilość poziomych przeszyć na oparciu w fotelu 
gabinetowym ? 
 
Odpowied ź : 
Zamawiający wymaga minimalnie siedmiu  poziomych przeszyć na oparciu fotela 
gabinetowego wysokiej klasy.   
   
 
 
 

 


