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dotyczy:  postępowania  na  wykonanie,  dostawę  oraz  montaż  regałów  i  mebli
metalowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta w Nowym Targu. 

W odpowiedzi na zapytania jednego z uczestników postępowania Zamawiający zamieszcza
na stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu
i są one dla wszystkich uczestników postępowania wiążące. 

Pytanie 1
Odnośnie  regału  w  wym.  170x56x70  podwieszanego  do  stropu  lub  ustawionego  na  regałach.
Ponieważ wymiar „170” dotyczy długości regału (tak to wynika ze szkicu), to do czego odnoszą się
dwa pozostałe wymiary. Co jest szerokością, a co głębokością? Ponadto, ile półek ma posiadać ten
regał?  Chodzi  o  liczbę  półek  użytkowych  i  całkowitych,  liczonych  włącznie  z  kryjącą,  o  ile
zamawiający przewidział zastosowanie półki kryjącej w tym regale podwieszanym.
Odpowiedź:
Wymiary regału podwieszanego to: szer. 170cm, wys. 70 cm, głębokość 56 cm.
Regał powinien posiadać 1 półkę użytkową, 1 półkę kryjącą (dwie przestrzenie użytkowe).   

Pytanie 2
Odnośnie  biurka  prostego  o  wymiarach  120x60x75.  Prosimy  o  dokładniejsze  sprecyzowanie
budowy tego właśnie biurka (czy ma posiadać szuflady lub kontener z boku) albo jeszcze lepiej
zaprezentowanie nam fotografii lub szkicu oczekiwanego przez zamawiającego rozwiązania.
Odpowiedź:
Mebel  opisany  jako  „biurko  proste”  to  blat  roboczy  o  wym.  120x60x75cm,  bez  szuflad  i  bez
kontenera.  Blat biurka osadzony na konstrukcji  metalowej i  nogach rurowych fi  50, blat z płyty
melaminowej o grubości min. 28mm, kolor RAL 7035 lub pasujący do regałów w kolorze RAL
7035.  

Pytanie 3
Odnośnie  regałów  archiwalnych  skręcanych.  Czy  wykazane  w  postępowaniu  regały  będą  stały
pojedynczo czy też będą zblokowane, jeśli to drugie – to w jakiej konfiguracji (po ile sztuk będą
liczyły te zestawy)?
Odpowiedź:
Każdy regał należy traktować jako regał wolnostojący. 
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