Budzyń, dnia 05.11.2009r

Nr GOK-1/2009

Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego
ogłoszonego w BZP dnia 22.10.2009r
pod nr 368528-2009

dotyczy : postępowania prowadzonego w ramach Prawa Zamówień Publicznych
opublikowanego w BZP dnia 22.10.2009r pod numerem 368528-2009
Gminny Ośrodek Kultury , ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń odpowiadając na przesłane
zapytania skierowane do Zamawiającego dotyczące prowadzonego postępowania na zadanie
pn.: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI: GRABÓWKA, DZIEWOKLUCZ,
KĄKOLEWICE - PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH WRAZ Z
NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM udziela następujących odpowiedzi
Treść zapytania:
Dot. przetargu nieograniczonego”
ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI: GRABÓWKA, DZIEWOKLUCZ,
KĄKOLEWICE - PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH WRAZ Z
NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM” zadanie nr 1 Grabówka, Dziewoklucz, Kąkolewice
W związku z w/w przetargiem zwracamy się z zapytaniem dotyczącym poz. 78 i 79
przedmiaru robót.
W pozycji 78. „Montaż stanowisk komputerowych z wyposażeniem i podstawowym
oprogramowaniem” prosimy o podanie następujących informacji:
Czy stanowisko komputerowe oprócz komputera, monitora, klawiatury i myszki ma
być również wyposażone w oświetlenie miejscowe typu lampka na biurko oraz w
drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne?
Odp.
Przez

stanowisko

komputerowe

rozumiemy

biurko,

krzesło,

zestaw

komputerowy składający się z: jednostki centralnej, monitor, myszka,
klawiatura,

drukarka

(preferowana

atramentowa),

system

operacyjny

(preferowany Windows XP/Vista/7) oraz oprogramowanie biurowe (preferowany
MS Office 2007).

Czy wielkość monitora jest dowolna?
Odp.
Wielkość monitora powinna być nie mniejsza niż 19”.
Biurko – czy rodzaj i wymiary biurka są dowolne?
Odp.
Tak rodzaj i wymiary biurka są dowolne. Jedynym kryterium jest konieczność
zmieszczenia się zestawu komputerowego
Krzesło – dowolne, czy krzesło z siedziskiem stałym, na kółkach z siedziskiem
obrotowym z regulowaną wysokością?
Odp.
Krzesło powinno być z siedziskiem obrotowym z regulowaną wysokością.
Pozycja 79. Montaż wyposażenia świetlicy – prosimy o podanie następujących informacji:
Określenie parametrów stolików
Odp.
Stoliki powinny być o wymiarach minimalnych blatu 180cm x 80cm z
metalowymi nogami.
Krzesła dowolne czy tapicerowane?
Odp.
Krzesła nie tapicerowane z siedziskiem i oparciem drewnianym oraz z
metalowymi nogami.
Pojemność lodówki.
Odp.
Minimalna pojemność lodówki : chłodziarka 150litrów, zamrażalka 85litrów,
klasa A
Wieszak szatniowy - z jaką ilością zawieszek?
Odp.
Przyjęto wieszak szatniowy z 20 sztukami podwójnych zawieszek.
Zmywarka – dowolna lub na jaką ilość naczyń?
Odp.
Przyjęto zmywarkę dowolną o szerokości 60cm.

Patelnia elektryczna – dowolna lub jej minimalna powierzchnia.
Odp.
Przyjęto :
- minimalna powierzchnia robocza 0,25m2
- minimalna pojemność misy ze stali nierdzewnej 37,0litra
Ławostoły - dowolne lub minimalne wymiary.
Odp.
Minimalne wymiary ławostołów to 120cm, x 80cm
Szafa chłodnicza – dowolna lub minimalna pojemność.
Odp.
Minimalna pojemność szafy chłodniczej to 150litrów.
Projektor z ekranem – dowolny lub minimalne parametry
Odp.
Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 1024x768 (XGA), jasność (tryb
normalny) nie mniejsza niż 2500 ANSI Lum, kontrast (tryb normalny) 2000:1,
wejścia: D-sub, RCA, Mini DIN 4-pin (S-Video), HDMI, USB, wbudowane
głośniki; Ekran na statywie o wymiarach nie mniejszych niż 200cmx200 cm
Altana ogrodowa – z jakich elementów się składa.
Odp.
Altana ogrodowa zgodna z załączonym do SIWZ projektem bez dodatkowego
wyposażenia wewnętrznego.
Treść zapytania:
Czy plac zabaw we wsi Kakolewice musi być zgodny z rysunkiem zamieszczonym w
dokumentacji?
Odp.
Tak plac zabaw w Kakolewicach powinien odpowiadać parametrom technicznym,
funkcjonalnym i użytkowym zgodnie z zamieszczonym rysunkiem stanowiącym
załącznik do projektu technicznego.
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