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DA.2812.15.2020
WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA
TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
pn.: Dostawa oraz montaż krzeseł obrotowych w ramach projektu pn.: „ZERO RYZYKA
DLA PRACOWNIKA - wspólny projekt MOPR i PUP w Bytomiu”
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 09 października 2020 r.
wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niniejszym
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści
specyfikacji jn.
PYTANIE 1:
Nastąpiła zmiana w swiz
W opisie zmienił się wymóg dot. gęstości pianki na :”minimum 70kg/m3”Jest ta zmieniony, opis przedmiotu
zamówienia tylko w ten sposób, że już nikt oprócz Profim nie wyprodukuje takiego krzesła. Czy zamawiającemu
o to chodzi - skazując na 1 producenta ?
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż jego zamiarem nie było wskazanie na jednego określonego producenta przedmiotu
zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do opisu przedmiotu zamówienia zmianę polegającą
na dopuszczeniu produktu w zakresie gęstości pianki 70kg/m3 (+/- 15%).
Uwzględniając treść pytania, Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika A do SIWZ/załącznika nr 1
do postanowień umownych/umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie
dopuszczalnej tolerancji gęstości pianki.
Zmodyfikowany załącznik A do SIWZ/załącznik nr 1 do postanowień umownych/umowy – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Wszelkie zmiany zostały zaznaczone kolorem szarym (dotyczące zmian wprowadzonych wskutek zadanych
przez Wykonawców pytań).
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

