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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań 
Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 12.09.2012 r., dotyczące zamówienia publicznego pn.: 
„Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz 
Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II”:

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCEJ ODPOWIEDZI:

Ad. 1.
Zgodnie z wprowadzoną zmianą do SIWZ w zakresie Działu IV (tabelka z opisem technicznym foteli) -  
nogi  metalowe  foteli  winny  być  zakończone  stopą  mocującą  fotel  do  podłoża.  Zamawiający  nie 
dopuszcza oferowania w ofercie odstępstw od tego zapisu.

Ad. 2
Zgodnie z wprowadzoną zmianą do SIWZ w zakresie Działu IV (tabelka z opisem technicznym foteli) – 
Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawców wyłącznie osłony zabezpieczającej tył oparcia 
fotela z tworzywa w kolorze niebieskim lub ze sklejki koloru buk.

Ad. 3
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania osłony fotela w kolorze czarnym.
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Ad. 4
Fotele do utylizacji, wg poniższej fotografii w ilości 164 szt., składane, w tym 108 szt. wykonanych 
w całości z drewna, lakierowanych oraz 56 szt. foteli drewnianych z pokryciem tapicerskim siedziska 
i oparcia.

 
fotografie istniejących foteli, przeznaczonych do utylizacji.

Ad. 5
Utylizacja  istniejących  foteli  może  być  wykonana przez  Wykonawcę  dostaw lub  wyspecjalizowaną 
jednostkę  kosztem  i  staraniem  Wykonawcy.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokument, 
potwierdzający utylizację foteli.
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