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Sprawa 1/2020                  Warszawa, dnia 6.03.2020 r. 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia. 

 

 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. DOSTAWA I 
MONTAŻ UMEBLOWANIA I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ 
UŻYTKOWANYCH PRZEZ TEATR ATENEUM W BUDYNKU ZWIĄZKU 
NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. 
SMULIKOWSKIEGO 6/8.  
 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający (Teatr Ateneum) 
przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.  
 

PYTANIE NR 1: 
Czy Zamawiający zamiast opisanej płyty meblowej MDF dopuści wykonanie mebli z płyty 

wiórowej melaminowanej? Na płytę meblową MDF trzeba czekać ok. 6 tygodni na 
wyprodukowanie w fabryce plus kolejne dni na wykonanie mebli u producenta mebli. 
Dodatkowo płyta MDF ma bardzo ubogą kolorystykę okleiny. 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: 
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy specyfikacji. 

 

PYTANIE NR 2: 

Dot. wieszaka na ubrania stojącego, czy Zamawiający dopuści wykonanie wieszaka ze stali, 
malowanej proszkowo na kolor chrom lub aluminium? 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2: 
Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 

PYTANIE NR 3: 
Dot. Zabudowa kuchenna, czy Zamawiający dopuści wykonanie korpusów szafek 
kuchennych z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18mm, a frontów z płyty MDF 

lakierowanej? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3: 

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
PYTANIE NR 4: 

Pomieszczenie socjalne, poz. I 2 stół, proszę o informację czy stół ma być w całości w 
kolorze zielonym (blat + nogi) czy też blat ma być w kolorze zielonym, prosze o podanie 

koloru dla nóg w stole? 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4: 
Zapis specyfikacji jest jednoznaczny: „kolor zielony, zarówno blat, jak i konstrukcja (nogi), 
jednolicie” (pkt I 2). 

 
PYTANIE NR 5: 

poz. G 7, O 9, M 5 stół, poz. J 3 stolik, poz. C 3, G 3, E 3 blat, czy Zamawiający dopuści 
płytę wiórową na blat stolika i stołu o grubości min. 2,5cm zamiast 3 cm? Grubość płyty 3 
cm nie występuję u producentów płyty i chcąc otrzymać taką grubość należałoby skleić dwie 

grubości płyty i okleić krawędzie obrzeżem ABS co znacznie podroży wartość mebla. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5: 

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia i podtrzymuje zapisy specyfikacji. 
 
PYTANIE NR 6: 

W związku z powyższymi pytaniami proszę o zmianę, przesunięcia terminu otwarcia ofert o 
co najmniej dwa dni w celu dokonania dokładnej kalkulacji cenowej oferty. 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 
 


