BZP/38/383-47/16

Jastrzębie - Zdrój, 25.08.2016 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy foteli
obrotowych BZP/38/383-47/16.”

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Formularza oferty, Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju działając na podstawie §
22 pkt 8 i 10 obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych
stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/2015 z dnia 28.10.2015r. wprowadza do
Formularza oferty następujące zmiany:

Pytanie 1 – dot. Formularza asortymentowo-cenowego
Proszę o informację czy w ramach dostawy należy również wykonać montażu krzeseł, czy
dostawa obejmuje wyłącznie dostarczenie do wskazanego magazynu?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w Formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „Opis
przedmiotu zamówienia” z zapisu:
Fotel obrotowy do pracy przy stanowisku komputerowym:
- tkanina tapicerki: min. 100% włókno syntetyczne,
- gramatura: min. 260 g/m2,
- odporność na ścieranie: 30 000 cykli Marindale,
- kolor: szary, czarny lub grafitowy (melanż),
- miękkie tapicerowane siedzisko, i oparcie,
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
- płynnie regulowana wysokość oparcia,
- możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji,
- regulowana głębokość siedziska,
- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego,
- stabilna nylonowa podstawa jezdna
- pozostałe parametry określone zostały w rys. 1 – „Szczegółowe parametry”
na zapis:
Fotel obrotowy do pracy przy stanowisku komputerowym:
- tkanina tapicerki: min. 100% włókno syntetyczne,
- gramatura: min. 260 g/m2,
- odporność na ścieranie: 30 000 cykli Marindale,
- kolor: szary, czarny lub grafitowy (melanż),
- miękkie tapicerowane siedzisko, i oparcie,
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
- płynnie regulowana wysokość oparcia,

- możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji,
- regulowana głębokość siedziska,
- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego,
- stabilna nylonowa podstawa jezdna
- pozostałe parametry określone zostały w rys. 1 – „Szczegółowe parametry”
Dostawa nie obejmuje montażu foteli.
Ponadto, Zamawiający zmienia także zapisy w:
a) Formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” z zapisu:
Fotel obrotowy do pracy przy stanowisku komputerowym:
- tkanina tapicerki: min. 100% włókno syntetyczne,
- gramatura: min. 260 g/m2,
- odporność na ścieranie: 30 000 cykli Marindale,
- kolor: szary, czarny lub grafitowy (melanż),
- miękkie tapicerowane siedzisko, i oparcie,
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
- płynnie regulowana wysokość oparcia,
- możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji,
- regulowana głębokość siedziska,
- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego,
- stabilna nylonowa podstawa jezdna
- pozostałe parametry określone zostały w rys. 1 – „Szczegółowe parametry”
Dostawa nie obejmuje montażu foteli
na zapis:
Fotel obrotowy do pracy przy stanowisku komputerowym:
- tkanina tapicerki: min. 100% włókno syntetyczne,
- gramatura tapicerki: od 225 g/m2 do 260 g/m2,
- odporność na ścieranie: 30 000 cykli Marindale,
- kolor: szary, czarny lub grafitowy (melanż),
- miękkie tapicerowane siedzisko, i oparcie,
- ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
- płynnie regulowana wysokość oparcia,
- możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji,
- regulowana głębokość siedziska,
- stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego,
- stabilna nylonowa podstawa jezdna
- pozostałe parametry określone zostały w rys. 1 – „Szczegółowe parametry”
Dostawa nie obejmuje montażu foteli
b) Wzorze umowy w § 4 pkt 6 z zapisu:
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych w ciągu 7 dni
od dnia jej otrzymania pod nr telefonu …………………………… lub pod nr
faksu ……………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem
poleconym
na zapis:
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych do 14 dni

od dnia jej otrzymania pod nr telefonu …………………………… lub pod nr
faksu ……………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem
poleconym.
c) Wzorze umowy w § 4 pkt 4 z zapisu:
Dostawa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Technicznego w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
Na zapis:
Dostawa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Technicznego w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz asortymentowo-cenowy– po zmianach z dnia 25.08.2016r
- Wzór umowy – po zmianach z dnia 25.08.2016 r.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.
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