DYREKTOR GENERALNY
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W POZNANIU

Poznań, 03.09.2020 r.

OA-VII.272.5.27.2020.13
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu/strona
internetowa WUW
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa 200 szt. foteli obrotowych dla
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”.
Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ
Zamawiający, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, informuje że do treści
SIWZ ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1:
Dobraliśmy dla państwa fotel spełniający większość podanych przez państwa wymagań. Przed
złożeniem ostatecznej oferty potrzebowałbym informacji zwrotnej co do akceptacji, nie
chciałbym aby oferta została odrzucona ze względu na różnice w wymiarach. Poniżej podaję
parametry i przykładowe zdjęcie.
wysokość całkowita krzesła:
1080 –1215 mm
wysokość siedziska:
410-530 mm
głębokość powierzchni siedziska: 450 mm.
głębokość siedziska:
420 lub 420-480 mm
szerokość siedziska:
480 mm.
wysokość powierzchni oparcia:
600 mm + wysokość zagłówka
wysokość górnej krawędzi oparcia: 1020 –1155 mm
szerokość oparcia:
460 mm
Średnica podstawy:
710 mm
Rodzaj kółek:
samohamowne, średnica 65 mm.
Parametry tkaniny:
300 tyś. Cykli Martindala
Regulacja wysokość podłokietnika 80 mm.
Regulacja przód - tył podłokietnika 70 mm
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zaoferowane fotele muszą być zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ, w którym określono kolorystykę oraz wymiary foteli.
Zaoferowanie foteli o innych parametrach niż zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowić będzie przesłankę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
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Pytanie nr 2:
W postępowaniach przetargowych bądź zapytaniach o cenę, Zamawiający wskazuje zawsze
dopuszczalne odstępstwa od wymiarów podane w procentach. Nie podanie tego odstępstwa
wskazuje na wybór jednego producenta, bez możliwości propozycji równoważnych. W
związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa wymiarów krzesła o 2-3 % ?
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
wymienił parametry określając tym samym wymiary przedmiotu zamówienia za pomocą
przedziałów np.: wysokość całkowita krzesła: 1200 mm - 1300 mm. Zgodnie z wiedzą
Zamawiającego istnieje na rynku kilka modeli foteli spełniających te wymagania.

z up. Dyrektora Generalnego WUW
(-) Krzysztof Marciniak
Zastępca Dyrektora Biura
Organizacyjno-Administracyjnego

2/ 2

