
 
miejscowość  Kraków, dnia 31.10.2018 r. 

Zamawiający 
Województwo Małopolskie 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Lubelska 23 
30-003 Kraków 
(nazwa i adres Zamawiającego) 

Wykonawcy uczestniczący  
                                                             w postępowaniu nr 641877-N-2018 z dnia 2018-10-29 r. 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wraz z montażem 
krzeseł audytoryjnych, stanowisk pulpitowych oraz biurka, znak sprawy: ZP/271/13/2018) w trybie 
przetargu nieograniczonego 
 
 
 

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie nr 1: 
Czy  Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nogi krzesła audytoryjnego z innego  
kształtownika niż 50x30x2 ? 

 
Wyjaśnienie nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie nogi krzesła audytoryjnego z innego kształtownika niż 
prostokątny 50mm x 30mm x 2mm. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie krzesła audytoryjnego , w którym powrót siedziska      
do pozycji pionowej wykonany jest przy pomocy mechanizmu sprężynowego?  
 
Wyjaśnienie nr 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie krzesła audytoryjnego, w którym powrót siedziska do 
pozycji pionowej wykonany jest przy pomocy mechanizmu sprężynowego. 
System składania siedziska w krześle audytoryjnym został określony przez Zamawiającego  
w SIWZ  jako system grawitacyjny. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający może określić kolor laminatu biurka i czy laminat na całym biurku jest  taki sam czy 
boki są innego koloru? 
 
Wyjaśnienie nr 3: 
Zamawiający, zgodnie z § 1 ust.1 w ostatnim zdaniu lit e) we wzorze umowy( załącznik nr 2 do SIWZ) 
wskazał, że ostatecznie określi kolor wyposażenia meblowego w terminie 3 dni od daty podpisania 
umowy na podstawie wcześniej  dostarczonych mu przez Wykonawcę próbek materiałów,  dot. 
tkaniny, wybarwienia sklejki, kolorystki płyty melaminowanej, kolorystki stelaży. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający może określić kolor wybarwienia sklejki na krzesłach audytoryjnych  



 
kolor tkaniny krzeseł ?  
Wyjaśnienie nr 4: 
Zamawiający, zgodnie z § 1 ust.1 w ostatnim zdaniu lit e) we wzorze umowy(załącznik nr 2 do SIWZ) 
wskazał, że ostatecznie określi kolor wybarwienia sklejki, kolor tkaniny w terminie 3 dni od daty 
podpisania umowy na podstawie wcześniej  dostarczonych mu przez Wykonawcę próbek materiałów,  
dot. tkaniny, wybarwienia sklejki. 
 

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone 
terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian. 
 

 

 
Zamawiający 


