
L

GMINA BARTNICZKA
ul. Brodnicka 8

87-321Bańniczka
woj. kujawsko-Pomorskie

tel. 56 493 68 10, {ax 56 593 64 84

Bartniczka, dnia 29.08.2014 r

Znak pisma'. Wt 5R.27 1 .2.4.201 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego pn. Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w gminie Bartniczka

Gmina Bańniczka działĄąc na podstawie ań' 38 ust' 1 i2 ustawy zdnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych1 informuje, ze do ZamawiĄącego W dniu 28 sierpnia
2014 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ. Ponizej przedstawiam treŚÓ pytań wraz
z odpowiedziami.

Pvtanie'1:

Czy Zamawiający, aby miec pewnośÓ, ze dostarczone meble będą najwyzszej jakości, tak
jak inne Gminy Wymaga, aby krzesła przedszkolne, krzesła tapicerowane oraz krzesełka
wys. 30 cm W części 7 posiadały atest potwierdzający spełnianie normy PN-EN 16139:2013
określającej wymagan ia wytrzymałoŚci, tnvałości i bezpieczeństwa?.

odpowiedź:

Zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do SlWZ dostarczone Wyposazenie winno spełniaÓ wymagania
norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadaÓ niezbędne aktualne ceńyfikaty
bezpieczeństwa, atesty, Świadectwa jakości i spełniac wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem. Dostarczone krzesła mają spełniać wszystkie warunki
dopuszczenia do obrotu gospodarczego, powinny byÓ wytrzymałe, tnłałe i bezpieczne.

Pvtanie 2:

Czy Zamawiający, aby mieć pewnoŚć, ze dostarczone meble będą najwyzszej jakości, tak
jak inne Gminy Wymaga, aby krzesło obrotowe w części 7 posiadało atest potwierdzający
spełnianie norm PN-EN 1335-'t .2004, PN-EN 1335-2''2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN
1022:2007 określających wymagania wytrzymałości, stateczności i bezpieczeństwa?
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odpowiedŹ:

Zgodnie z Załączn|kiem Nr 3 do S|WZ dostarczone Wyposazenie winno spełniać wymagania
norm UE. Produkty, ktÓre tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty
bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem' Dostarczone krzesła mają spełniać wszystkie warunki
dopuszczenia do obrotu gospodarczego, powinny byÓ wytrzymałe, tnvałe i bezpieczne.

Pvtanie 3:

Czy Zamawiający, tak jak inne Gminy Wymaga aby atesty były dołączone do ofeńy?

odpowiedŹ:

Wykonawca nie musi załączac atestów do oferty. ZamawiĄący moze Żądac, aby najpózniej
w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoŻył Zamawiającemu wszelkie Wymagane
dokumenty spełniające normy.

Pvtanie 4:

Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak rowniez
ze zmienia1ącymi się technologiami produkcji mebli, Wymaga aby załączane do ofeńy Atesty
były nie starsze niz 1 rok lub 2lata?

odpowiedź:

Dokumenty powinny byÓ wystawione w aktualnej dacie ich wystawienia dla określonych
obowiązujących norm dla danego produktu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofeń.

Jednocześnie informuję' że termin składania o
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