Warszawa 04.08.2022r.
Wszyscy uczestnicy
Postępowanie: Zakup mebli do placówek Banku – odpowiedzi na pytania Oferentów

1. Ile sztuk?
Odp.
Bank nie jest w stanie zdeklarować gwarantowanej ilości planowanej do zamówienia
(przedmiotowa umowa stanowi umowę ramową). Wyposażenie zamawiane jest w
miarę potrzeb.
2. Materiały standardowe czy trudno zapalne?
Odp.
Materiały standardowe meble należy wykonać w oparciu o materiały standardowe
(należy przyjąć iż zgodnie z umową wymagane jest stosowanie materiałów
posiadających certyfikaty ekologiczne w zakresie stosowanych farb, lakierów / szeroko
rozumianej chemii budowlanej). W przypadku blatów biurek stosowanie materiałów
niestandardowych w zakresie laminatów niepalcujących się.
3. Gdzie montaż?
Odp.
Montaż na terenie całego kraju w zależności od prowadzonych remontów danych
placówek.
4. Czy to jednorazowa placówka, czy nakład, jeśli nakład to ile w miesiącu?
Odp.
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w ramach pkt. 1.
5. Którą tabelę należy wycenić (w „Formularz cenowy” jest 13 pozycji, w „załącznik nr 2”
jest ich 8.)?
Jedna i druga są dobre z tym że w wykazie wymieniono elementy składowe zabudowy
z logo BOŚ stanowiące całość portalu reprezentacyjnego opisanego w wykazie na str.
2. Zatem łączna ilość elementów wyposażenia meblowego wynosi 8 przy czym jedna z
danych pozycji (tj. zabudowa z logo BOŚ/portal reprezentacyjny) składa się 6
elementów stanowiących jedną całość. W cenniku będącym załącznikiem do Umowy
będzie ujęta wartość w ramach jednej pozycji za całą zabudowę.
6. Jaki czas gwarancji – ile miesięcy?

Odp.
Zgodnie z par. 1 ust. 10 umowy (tj. 36 miesięcy).
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7. Jakiej klasy przyjąć okucia (tanie, ekonomiczne, premium)?
Odp.
Meble należy wykonać w oparciu o zastosowanie okuć w standardzie premium
(sprawdzonych dostawców, stosowane okucia tj. prowadnice szuflad, zawiasy winny
być wyposażone w funkcję spowalniacza tzw. „cichego domyku”).
8. Czy będzie możliwy montaż w ciągu dnia
Odp.

Na czas prowadzenia prac remontowych całe placówki lub dane strefy wyłączone z
użytkowania na czas prowadzonych robót. Montaż zabudowy meblowej prowadzony
w godzinach roboczych.
9. Czy będzie potrzebna dokumentacja powykonawcza?
Odp.
W zakresie na zakończenie przebiegu montażu odbiór mebli dokonywany jest w
formie komisyjnego odbioru przez strony. Powyższe potwierdzone sporządzeniem
protokołu według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy.
10. Czy będzie dostęp do windy towarowej (możliwość wnoszenia gabarytów)?
Odp.
Aktualnie oddziały operacyjne Banku są praktycznie w 100% zlokalizowane na
poziomie parteru /wysokiego parteru brak konieczności korzystania z wind.
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