Warszawa, dnia 17.07.2017 r.
DZP- 361-414-74/2017
Tel.: (22) 55-20-831
Fax. (22) 55-22-507
Wykonawcy pobierający SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-74/2017 na: „sprzedaż i sukcesywną dostawę artykułów
pościelowych i dekoracyjnych dla Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA
i SOKRATES, OW-K w Łukęcinie oraz DPTiW w Kirach i Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego przez
okres 2 lat”.
W dniu 14.07.2017 r. do Zamawiającego od Wykonawcy wpłynęły pytania, na które odpowiedź zgodnie
z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:
1. Prosimy o doprecyzowane min. Gramatury tkaniny na obrusy.
Odpowiedź:
Obrusy gramatura 160 g/m2.
2. SPKRATES: L.P. 3 ORAZ 4 czy podane wymiary są przed zmarszczeniem na taśmie?
Odpowiedź:
Są to podane wymiary przed zmarszczeniem.
3. DOM PRACOWNIKA NAUKOWEGO: Pozycja 3, 4 czy podane wymiary sza przed zmarszczeniem?
Odpowiedź:
Są to podane wymiary przed zmarszczeniem.
4. DS NR 1: Proszę o określenie co jest wys. a co szer. w pozycji 1.
Odpowiedź:
240-wysokość i 300 – szerokość.
5. DS NR 2: Pozycja 1: Proszę o doprecyzowanie jakiej tkaniny oczekuje Zamawiający, czy ma to być np.
Bleckaut o gramaturze min 250gram? Ma to znaczący wpływ na cenę zasłon. Tkanina Bleckaut
zaciemnia pomieszczenie w min 80%.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zasłon zaciemniających o gramaturze minimum 250 gram/m2.
6. DS NR 2: Pozycja 2: Proszę o podanie min. Wysokości gipiury w firanie, ma to znaczący wpływ na
cenę produktu.
Odpowiedź:
Wysokość gipiury w firanie - min 28 cm.
7. DS NR 4: Pozycja 1, 2 czy podany wymiar jest przed zmarszczeniem?
Odpowiedź:
Jest to podany wymiar przed zmarszczeniem.
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8. DS NR 5:Pozycja:1, 2 Jaki rodzaj marszczeni w taśmach ma być zastosowany?
Odpowiedź:
Taśma plisa, równomarszcząca.
9. DS NR 5:Pozycja:1, 2 czy podany wymiar jest przed zmarszczeniem?
Odpowiedź:
Jest to podany wymiar przed zmarszczeniem.
10. Zwracamy się z prośbą o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 20.07.2017.
Odpowiedź:
Zamawiający w dniu 14.07.2017 r. przesunął termin składania ofert na dzień 20.07.2017 r.
11. Prosimy o doprecyzowane jaka próbka jest oczekiwana przy asortymencie takim jak narzuta oraz koc.
Czy wystarczy wycinek tkaniny z jakiej będzie wykonany produkt np. o wymiarze 15x15 cm?
Odpowiedź:
Próbka narzuty i koca może mieć taki wymiar15x15 cm.
12. Czy Zamawiający w pozycji 3 DS. nr 2 odstąpi od przedstawienia próbki ,, metki DS.-2ŻWIERK,,
a uzna za wystarczające przedstawienie wzorca przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą?
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od przedstawienia próbki metki, wystarczy dostarczyć wzorzec przed
podpisaniem umowy.

Z poważaniem

…………………………………………….
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