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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego, na „dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji” 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w prowadnicach szuflad metalowe mają 

być same prowadnice czy boki szuflad? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wymaga aby boki szuflad były metalowe.  

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady, które nie mają pełnego wysuwu? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady z prowadnicami 

łożyskowymi,(prowadnice metalowe, a boki szuflad z płyty)? Prowadnice te mają pełen 

wysuw i samodomykacz. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nóżki z regulacją 1,5cm? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

5. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy meble mają być z płyty 

meblowejmelaminowanej, czy może z płyty MDF lakierowanej? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie stawia wymogu w tej kwestii, dopuszcza do zaoferowania rozwiązania 

z płyt melaminowanych oraz lakierowanych.  

6. W wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia podajecie Państwo wybraną 

kolorystykę z palety RAL. Płyty z których wykonywane są meble posiadają swoje wzorniki 

kolorystyki inne niż paleta RAL. W związku z powyższym czy dopuścicie Państwo 

wykonanie mebli z płyt w kolorystyce jak najbardziej zbliżonej do Państwa oczekiwań? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
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7. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia z 4 

tygodni na 5 tygodni? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało 

umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY 
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