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Uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli 
laboratoryjnych, biurowych oraz krzeseł dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 
 
 
Zadanie nr 1 Meble metalowe 
 
Pytanie:   
Czy dopuszczalna jest tolerancja wymiarów a jeżeli tak to jaka  
Odpowiedź:  
Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie mebli o innych wymiarach w granicach tolerancji +/- 
50mm 
 
Pytanie:  
Co oznacza zapis „pełny„ w regał półkowy (pełny) 
Odpowiedź: 
Półki w regale w całości wykonane z jednolitej blachy, bez żadnych otworów wentylacyjnych, siatek 
itp.  
 
Pytanie:  
Czy szafa skrytkowa musi być cała wykonana z blachy ocynkowanej ?  
Nie wystarczy blacha stalowa tak jak w szafie metalowej?  
Odpowiedź: 
Tak, szafa skrytkowa musi być cała wykonana z blachy ocynkowanej 
 
Pytanie:  
Czy szafa skrytkowa musi mieć konstrukcję na profilach pełnych 
Odpowiedź: 
Tak, szafa skrytkowa musi mieć konstrukcję na profilach pełnych 
 
Zadanie nr 3 Meble szkolne 
 
Pytanie:  
Czy dopuszczacie Państwo wykonanie stelażu chromowanego w innym  
profilu np. kwadratowym 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza wykonanie stelażu chromowanego w innym profilu np. kwadratowym 
 
Pytanie:  
Czy dopuszczacie Państwo wykonanie nóg w chromie a wzmocnienia pod blatem malowanego 
proszkowo ? 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
 
 
 



Zadanie nr 6 meble biblioteczne 
 
Pytanie:  
Fabryki używają lakierów wodnych przy produkcji krzeseł i stołów. Czy dopuszczają Państwo zmianę 
wykończenia tj dwukrotny lakier nitro + lakier poliuretanowy na lakier wodny. 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania 
 
Pytanie:  
Czy dopuszczalna jest tolerancja wymiarów a jeżeli tak to jaka 
Odpowiedź: 
Nie, podane wymiary są wymiarami wymaganymi przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem odpowiedzi 
na pytanie poniżej. 
 
Pytanie:  
Krzesła z podłokietnikami zawsze są dużo szersze od tych bez  podłokietników w państwa zapytaniu 
są one takie same. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krzeseł z podłokietnikami szerszych, uwzgledniających 
szerokość podłokietników.  
 
Pytanie:  
Czy kształt podłokietników ma być dokładnie taki jak na rysunku? 
Odpowiedź: 
Nie,  Kształt podłokietników drewnianych ma być zaokrąglony , czyli od miejsca gdzie maja się 
zaczynać podłokietniki maja być zaokrąglenia Podobnie jak wyglądają fotele gabinetowe. 
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