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V{arszawa, dnia 27 cfierwcaZ0t3 r.

Dotyczy: Dosllawa ii monta2 regal6w P uw{rych z napqdem Qlektrycznym,
regarl6w przesuwnych z
stacionarnych do b,iblioteki

ZgodnLie z art. 3iB ust f i 2 ustawy z dnia
publicznych. (Dz. U. z 20L0 r. nr 1"L3, poz.

rodzaiu przepisom.
Ze wzglqdu na powyZsze wnositnY o
zgodno5ci CII na regaly.

Prosimy o jal< najszybsze zajEcie stanowiska w

ODPOWIEDIZ:
Zamawiaj4c'y wykre6lil z Opisu przedmiotu
miedzy innymi zaLPis:

o deklaracja zgodnoSci CE

pqder[ korbowym oraz regalow
brudyftku Uniwersytetu Muzycznego

Inslrumentalno - Pedagogicznego

29 stycznia 2004 r Prawo zam6wieri
59 ze zm., dalej "ustawa"J w zwiEzku

moZliwodoi posiaclania takiego znaku.
l(onsurhent6w na temat oznakowania CE

CE, je5li nie jest objqty dyrektyw4

zam6wienia (zal4cznik nr 6 do SIWZ)

4czni\u nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu
ienie:

nastgpuj4cych wYstawionYch nel

Frytleryka Chopina Wydzial
Wyrlzial ur Bialymstoku, Znak ralvyl ZP -L7 / 06 / 2or3 /272 lB lTL

z pytaniami, kt6re wprlynqly do Zamawia
specyfikacji i.stotnLych warunk6w ziam6wienia,

od Wykonawc6w, dotycz4cymi
ni2ej zarnieszczamy tre6i pytafiwraz z

odpowiedziami oraz dzialaj4c na podstawie rt. 38 Ust. 4 ustawy Pzp informujemy o

zmianLach w:zah4c',zniku nr 6 do SIWZ (Opis rniottl zam6wienia):

PYTANIE 1

W zwiqzku z brakienr wymogu posiadania
przepis6w regulujqcych taki w1m6g, nie

CE rra regaly jezdne i jakichkolwiek

Zg<t dnie z op iniq lJrz:Edu Ocfu on)r Konkurenc.i i

wyr6b nie rno2e byC oznakow'any symbol

wymag;ajqc4 umiesz:czenia takiego ozna iia. Regaly jezdne nie podlegaj4 tego

zapisu o wymogu posiadania deklaracji

Caly zapis pn. Drodatkrowe wymagania w

zam6wienial zos'tal zmieniony i otrzymal b

Dodatkowe wYmingania:
Zarnawiai4c'y !v)/maga dostarczenia wraz
przedlmiot zeLm6wienta:
-atestu higiernicznego na wyr6b ti. rc''galy przei
-klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na og wg Ell,tr 13501-1:2007;



ileealv-dokument6vr potwierdzalqcych, Ze
regal6w,, przepisy lbhp i p.po2.
-ekspertyzy technicznej dotycz4cej t
przeprowadzon4 przez niezalehn1 jednostkg
poszczog6lne elementy.

PYTANIE 2
Cry wizjn lokahna pein:i**acrefi- { lctdrv.ch
Frnsn flerx*winjq*€go ns deier.l 2Sl,U6,ZOt : r.
potwierdeereie d*knnani a wiai i oferief t wi ni en

ODPOWIEDZ:
Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jtrlsfi o

Potwierdzamy, 2e jest to otw6r rewifzyljny, szyny
niego dostgp poprzez konstrukcj g po(ttQgi.

t0 stly

musz4

nofny PN-88/M-78321 dot.

przgsuwnych ri stacjonamych
uwzglgdniaj4c4 ich

musi bv6 do

Z pqwa2anieq'n,

Giedrojt-juraha

rc ry


