
Gdynia dnia 24.03.2017 r. 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Dotyczy: postępowania nr 18/ZPIJ 7 Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia 
dydaktyczne 11 piętra w budynku nr 353 (sale 208, 209, 210, korytarz) w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj" na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WY JAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający-Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 963, w dniu 22.03.2017 r. otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ 
i udzielił następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1 
Czy krzesła powinny posiadać podłokietniki wykonane ze sklejki liściastej giętej w jednym 
miejscu tworząc literę „L" o szerokości min 45 mm? 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie przewiduje podłokietników przy fotelach. 

Pytanie 2 
Czy pianka siedziska i oparcia powinna być wykonana w technologii wtrysku do formy (bez 
ich późniejszego docinania co znacznie obniża wytrzymałość pianki na odkształcenia)? 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający przewiduje obłożenie foteli pianką gr 11 mm. 

Pytanie 3 
Czy pianki powinny posiadać udokumentowaną raportem z badań wytrzymałość na ściskania 
na poziomie min. 180 tyś cykli? 

Odpowiedź3: 

Pianki winny wykazywać dużą odporność na ścieranie, co powinno być udokumentowane 

odpowiednimi badaniami. 

Pytanie 4 
Czy pianki powinny być profilowane z wypustką lędźwiową oparcia i wyczuwalnym 
wgłębieniem siedziska nadane w procesie wylewania i o grubości min 45 mm? 

Odpowiedź 4: 
Pianki nie muszą mieć być profilowane z wypustką lędźwiową. 
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Pytanie 5 
Czy tkanina tapicerska krzeseł powinna cechować się wytrzymałością na ścieranie wg metody 
Martindale'a na poziomie min 180 tyś cykli i wytrzymałości na mechacenie na poziomie min. 
4-5 - potwierdzone raportami z badań wykonanymi w niezależnej jednostce certyfikującej 
posiadającej akredytację PCA lub innej europejskiej równoważnej? 

Odpowiedź 5: 
Tkaniny winny wykazywać dużą odporność na ścieranie, co powinno być udokumentowane 

odpowiednimi badaniami. 

Pytanie 6 
Czy krzesła powinny posiadać atest higieniczny wystawiony przez PZH obejmujący wszystkie 
składowe wraz ze wskazaniem nazwy krzesła? 

Odpowiedź 6: 
Atest higieniczny powinien obejmować wszystkie składowe krzesła oraz jego nazwę. 

Pytanie 7 
Czy stopa fotela powinna być łączona z nogą w sposób niewidoczny z ukrytymi spawami? 

Odpowiedź 7: 
Stopa fotela winna być połączona w sposób niewidoczny. 

Pytanie 8 
Czy dolna maskowaci siedziska powinna być prosta i perforowana dla poprawienia walorów 
akustycznych fotela, potwierdzone raportem z badai1 pomiaru współczynnika pochłaniania 
dźwięku? 

Odpowiedź 8: 
Nie jest konieczne badanie współczynnika pochłaniania dźwięku. Dolna część siedziska nie 
musi być perforowana. 

Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie czy w związku z wymogiem zastosowania grawitacyjnego systemu 
składania siedziska Zamawiający nie zaakceptuje systemu sprężynowego, który cechuje się 
awaryjnością po latach użytkowania? 

Odpowiedź 9: 
Zamawiający preferuje cichy i bezawaryjny system składania siedziska. 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający ze względu na możliwie maksymalne wyciszenie mechanizmu składania 
siedziska wymaga aby siedzisko było składane w obrocie przy użyciu wytrzymałych 
elementów poliamidowych, eliminując rozwiązan ia w którym „metal trze o metal"? 

Odpowiedź 10: 
Zamawiający wymaga aby siedzisko składało się możliwie najciszej. 
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Pytanie 11 
Czy Zamawiający wymaga aby ofertowane krzesło posiadało atest palności i toksyczności nie 
tylko dla układu tapicerskiego ale rćwnież dla sklejki? 

Odpowiedź 11: 
Tak, Zamawiający wymaga aby atest palności i toksyczności obejmował również sklejkę. 

Pytanie 12 
Czy zamawiający wymaga aby elementy sklejkowe krzesła ze względu na higieniczność były 
lakierowane bezbarwnym lakierem wodnym co będzie uwzględnione w atestach palności 
i toksyczności sklejek? 

Odpowiedź 12: 
Tak sklejkę pokryć bezbarwnym lakierem wodnym i należy uwzględnić to w atestach palności 
i toksyczności 
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