Warszawa, 20.10.2016 roku

Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Dotyczy: „Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w sali
widowiskowej Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej w
Warszawie”.
Nr ref.:

ADM.3.2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – ZESTAW NR 2
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnianiami:
1. Część zadania – rewitalizacja posadzki:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zamierza usunąć farbę chemoutwardzalną z posadzki również na stopniach po usunięciu
wykładziny, czy wykładzina, która obecnie się znajduje pozostaje do dalszej eksploatacji ?
Wyjaśnienie nr 1:
Zamawiający nie zamierza usuwać wykładziny na stopniach, w związku z czym wykładzina, która jest
obecnie na nich, pozostaje do dalszej eksploatacji.
Pytanie nr 2:
Z jakiego materiału wykonana jest podłoga ?
Wyjaśnienie nr 2:
Podłoga wykonana jest z ksylolitu.
Pytanie nr 3:
Ile m2 podłogi jest do przemalowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – pkt 1c)
Wyjaśnienie nr 3:
Do przemalowania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – pkt 1c), jest około (82,0± 0,5) m2,
powierzchni podłogi
2. Częśc zadania - fotele widowni.
Pytanie nr 1:
Czy na pewno istnieje konieczność aby wszystkie zestawy ze 135 szt. foteli posiadały możliwość szybkiego
demontażu w sytuacji gdy sala posiada stopnie ? Czy Państwo przewidują demontaż tych zestawów ?
Zastosowanie mocowania foteli w jednym ciągu w całym rzędzie spowoduje możliwość zastosowania
większej szerokości osiowej fotela a co za tym idzie, zwiększy komfort siedzenia ?

Wyjaśnienie nr 1 :
Zamawiający przewiduje konieczność i wymaga aby wszystkie zestawy ze 135 szt. foteli posiadały
możliwość szybkiego demontażu. Zamawiający jednoznacznie określił szerokość fotela w osiach.
Pytanie nr 2:
Czy pod pojęciem konstrukcja nośna macie na Państwo na myśli nogi foteli – odnośnie pkt 2.I) z opisu
przedmiotu zamówienia.
Wyjaśnienie nr 2 :
Pod pojęciem konstrukcji nośnej Zamawiający ma na myśli nogi foteli znajdujące się pod podłokietnikami.

Pytanie nr 3:
Jak rozumiecie Państwo sformułowanie „boki fotela powinny być wykonane z twardego materiału”, co dla
Państwa jest bokiem fotela? Odnośnie pkt 2.1)
Wyjaśnienie nr 3 :
Zamawiający wyjaśnia, ż bok fotela - to część pod podłokietnikiem, w niektórych modelach foteli tworząca
jednocześnie jego nogę, wykonana z litego drewna lub sklejki.
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