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Do Wykonawców 
 
 

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Niniejszym informujemy, że Zamawiający do postępowania pn.: 

 

Dostawa wraz z montażem foteli kinowych na potrzeby  
realizacji projektu pt.: Kino „Radość” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa 
 

 
otrzymał następujące pytania od Wykonawców w odniesieniu do treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania, oraz na podstawie pkt. 18.2. Zapytania 

ofertowego, dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w poniżej wskazanym zakresie: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne lub lepsze, fotel którego pianki będą 

charakteryzować się wytrzymałością pianki w skali 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 z 

uzyskaniem wyniku w klasie X (warunki użytkowania – szczególnie ciężkie) wg normy PN-EN ISO 

5999:2013. Zapytanie motywujemy tym, iż na rynku prowadzone są badania na wytrzymałość 200 

000 cykli wg normy PN - EN ISO 3385:2014 z uzyskaniem wyniku w klasie V. 

  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lub lepsze, fotel którego pianki 

będą charakteryzować się wytrzymałością pianki w skali 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014 

z uzyskaniem wyniku w klasie X (warunki użytkowania – szczególnie ciężkie).  

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w pkt. 8 ppkt. 8.6.8 

„Protokół z badania pianki na zmęczenie przy stałym obciążeniu po  200 000 cykli wg normy PN-EN 

ISO 3385:2014 z uzyskaniem wyniku w klasie V (warunki użytkowania – bardzo ciężkie) wg normy 

PN-EN ISO 5999:2013. Zamawiający dopuści fotel, którego pianki będą charakteryzować się 

wytrzymałością pianki w skali wyższej niż 200 000 cykli z uzyskaniem wyniku wyższym niż w klasie V 

(warunki użytkowania – bardzo ciężkie)”. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy dla potwierdzenia parametrów tapicerki wystarczająca będzie dla Zamawiającego karta 

katalogowa/ wzornik z parametrami technicznymi, oferowanego materiału tapicerskiego? 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z pkt. 8.1 Zapytania ofertowego wskazał karty 

katalogowe w celu potwierdzenia posiadania przez oferowane fotele wszystkich parametrów 

wymaganych przez Zamawiającego. 

 

 
 

 

 

 

Dokument w oryginale podpisany 
 przez Kierownika Zamawiającego 


