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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, 18.04.2011 
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia  
publicznego 

 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  ZP‐12/04/2011  na  „wykonanie, 
dostawę  i montaż siedzisk z pulpitami w Sali Operowej im. Stanisława Moniuszki”, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
  W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 
i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiający  wyjaśnia,  co 
następuje: 
 
Pytanie 1 

Czy  konstrukcja  krzesła  audytoryjnego  może  być  wykonana  z  rury  owalnej  80x30x2,  wspornik 
siedziska wykonany jako kształtownik stalowy profilowany na gorącą z osią obrotu i gniazdem na 
blokadę położenia siedziska i mechanizmem sprężynowym podnoszenia? 
 
Dopuszcza się takie rozwiązanie pod warunkiem, że wyrób spełni normę PN 12 727 stopień 3 
oraz mechanizm podnoszenia siedziska dodatkowo będzie posiadał zabezpieczenie przed 
przypadkowym skaleczeniem palców. 
 
Pytanie 2 

Czy siedzisko może być wykonane jako ergonomicznie profilowane z muldą 3D, uchylne, wykonane 
ze  sklejki  bukowej wielowarstwowej  o  gr.  12 mm.  Uchwyt mocujący  siedzisko wykonany  jako 
kształtownik  stalowy  kształtowany  na  gorącą  z  piasta  osi  obrotu  i  kółkami  blokady  położenia 
siedziska? 
 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że wyrób spełni normę PN 12 727 
stopień 3 oraz mechanizm podnoszenia siedziska dodatkowo będzie posiadał zabezpieczenie 
przed przypadkowym skaleczeniem palców. 
 
Pytanie 3 

Czy  zarówno  siedzisko  jak  i oparcie może posiadać nakładkę  tapicerską na  sklejce bukowej gr 4 
mm, wypełnione pianką  tapicerską T‐30 SG  (atest  trudnopalności) o grubości 10‐20 mm,  tkanina 
100%  poliester  posiadająca  odporność  na  ścieranie  200 000  cykli  Martindale’a  wg.  UNE 
EN14465:2004, gęstość 540 g/m2? 
 
Zamawiający dopuszcza  takie  siedziska  i oparcia pod warunkiem  spełnienia przez piankę  i  tkaninę 
norm trudnozapalności i toksyczności. 
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Pytanie 4 

Czy oparcie może być mocowane bezpośrednio do nóg, wykonane ze sklejki profilowanej 3D tj. w 
części  górnej  wykonane  po  łuku  w  części  dolnej  około  lędźwiowej  przechodząca  w  muldę 
przesunięte do przodu umożliwiające wygodne podparcie kręgosłupa podczas siedzenia? 
 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że wyrób spełni normę PN 12 727 
stopień 3 
 
Pytanie 5 

Czy  mechanizm  składania  pulpitu  ma  być  dwuramienny  z  blachy  stalowej  o  gr.  4  mm  z 
trzpieniowymi  osiami  obrotu  i  dwiema  blokadami  położenia  co  zapewnia  wygodne  i  łatwe 
składanie (anty‐panic)? 
 
Mechanizm  składania  pulpitu  musi  być  bezpieczny  w  użytkowaniu,  nie  dopuszcza  się 
stosowania mechanizmu nożycowego. 
 
Pytanie 6 

Czy  pulpit  powinien  być  wykonany  ze  sklejki  pokrytej  na  gorąco  HPL  (jednorodna,  twarda 
powierzchnia)? Poniżej opis właściwości unilamu: 
‐  wielowarstwowa  budowa,  struktura  powierzchni  gładka,  bardzo  wysoka  gęstość 
powierzchniowa, 
‐ wysoce odporne na uderzenia i ścieranie,  
‐  wysoce  odporne  na  ciecze  i  chemikalia  używane  w  gospodarstwie  domowym  (żadne  środki 
szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko, kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne 
‐ odporność światło stopień 7zgodnie z DIN 54004 
‐ wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody, 
‐ odporne na żar papierosa, co najmniej stopień stopień 3 w DIN EN  438 
‐ wytrzymałość na zginanie 150 mpa 
‐ odporność na ścieranie 68mgx 100 obr 
‐ odporność na uderzenie kulką 4mm – bez pęknięć 
‐ powierzchnia niewrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji 
‐ w długotrwałym użytkowaniu powierzchnia się nie zużywa nie tworzą się rowki wzdłuż słoi jak w 
sklejce, możliwość zmycia rozpuszczalnikiem wszelkich zabrudzeń i napisów 
 
Pulpit powinien być wykonany tylko z materiałów naturalnych. 
 
Pytanie 7 

Czy fotel powinien posiadać atest akustyczny wydany przez Instytut Techniki Budowlanej wg PN‐EN 
ISO 354:2005 Akustyka – pomiar pochłaniania dźwięku  w komorze pogłosowej 
 
Powyższy atest nie był wymagany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 
zatem nie wymaga atestu wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej wg PN‐EN ISO 354:2005 
Akustyka – pomiar pochłaniania dźwięku  w komorze pogłosowej. 
 
 

                                                                                      Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  ………………………………………………… 
  mgr Monika Stankiewicz‐Wiciak 


