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Zamawiający: 
Miasto Radomsko z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 
w imieniu i na rzecz którego działa 
Miejski Dom Kultury w Radomsku 
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 5 
 
 

                         Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Znak sprawy : 271.1.2021 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie                  
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo                       
zamówień publicznych pn. „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”. 

 
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie                        
art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych                                   
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia 
następujące wyjaśnienia: 

Treść zapytania 1: 

„W odpowiedzi na ogłoszenie zamówienia: Modernizacja Sali widowiskowej MDK                         
w Radomsku, zgłaszam chęć przedstawienia Państwu oferty na wyposażenie meblowe. 
Proszę o przesłanie zapytania dotyczącego mebli. Z chęcią zajmę się tematem”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiotem postępowania przetargowego jest kompleksowa 
modernizacja sali widowiskowej MDK w Radomsku. 

Treść zapytania 2: 

„Pytanie 1. 

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy fotele powinny posiadać raport z badań 
akustycznych? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów akustycznych foteli wraz                        
z tolerancją min. +/- 5%. 

Pytanie 2. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie atestów, jakie powinny posiadać 
oferowane fotele. 
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Pytanie 3. 

Czy fotele powinny posiadać zagłówek? 

Pytanie 4. 

Z uwagi na niskie stopnie sugerujemy aby wysokość fotela oscylowała w okolicach 102-104 
cm. Czy Zamawiający zmieni zapis SWZ i przyjmie wysokość foteli w zakresie 102 - 104 cm? 

Pytanie 5. 

Prosimy o uaktualnienie parametrów technicznych tkaniny.   

Pytanie 6. 

Czy siedzisko fotela powinno posiadać osłonę? 

Pytanie 7.  

Czy Zamawiający oczekuje aby fotel posiadał systemowy spowalniacz cichego składania czy 
oczekuje aby siedzisko nie uderzało o oparcie w momencie, w którym wraca do pozycji 
złożonej?”. 

Odpowiedź: 

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż wymaga aby fotele posiadały raport z badań akustycznych         
wg normy PN-EN ISO 354:2005 lub równoważnej i podaje wzorcowe badania akustyczne 
dopuszczając tolerancję wyników na poziomie +/- 5 %. 

Wzorcowe badania akustyczne fotela 

Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz αw 

Fotel bez 
widza 
(αp) 

0,35 0,65 0,70 0,70 0,70 0,65 0,70 

Fotel z 
widzem 
(αp) 

0,55 0,70 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 

 

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż wymaga spełniania przez oferowane fotele następujących 
parametrów: 

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich dotycząca układu 
tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 lub 
równoważnych wydana przez akredytowane laboratorium, 

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania 
dotycząca układu tapicerskiego wg kryteriów normy PN/88/B/02855 lub równoważnej 
wydana przez akredytowane laboratorium, 

 Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli – 
dopuszczalna utrata grubości procentowej próbki pianki maksymalnie 3%  wg normy 
PN-EN ISO 3385:2014 lub równoważnej metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010 
lub równoważnej, 

 Atest higieniczny wydany przez PZH, 
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 Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 poziom 4 lub równoważnej, 

 Badanie akustyczne fotela wg normy PN-EN ISO 354:2005 lub równoważnej                       
– dopuszczalna tolerancja +/- 5% 

Ad. 3. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza foteli z zagłówkami. 

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza foteli o wysokości 102 - 104 cm, 
jednocześnie Zamawiający wprowadza tolerancję wysokości foteli wskazanej                                  
w dokumentacji technicznej na poziomie +5%. 

Ad. 5. Zamawiający informuje, iż wymaga aby zaoferowana tkanina foteli spełniała poniższe 
parametry:  

Tapicerka trudno-zapalna typu plusz, nie dopuszcza się tkanin o fakturze tkanej.                        
Nie dopuszcza się aby tapicerka była łączona z pianką siedziska i oparcia za pomocą 
rzepów. Tkanina 100% PES o gramaturze min. 255 g/m² (dopuszczalna tolerancja +/- 5 %),                            
o ścieralności min. 45 000 cykli Martindale’a. Tkanina musi posiadać następujące parametry:  

a) skłonność do mechacenia i pillingu- poziom 4 

b) odporność na wybarwienia ( światło sztuczne)- poziom 5 

c) odporność na tarcie suche: poziom 4-5 

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż z uwagi na ochronę elementów tapicerowanych przed 
zabrudzeniem czy uszkodzeniem mechanicznym należy przyjąć osłonę siedziska z czarnego 
polipropylenu z częściową perforacją w celu zapobiegnięcia powstania pleśni. 

Ad. 7. Zamawiający informuje, iż oczekuje aby siedzisko składało się w sposób cichy.                 
Nie wymaga natomiast aby siedzisko było wyposażone w systemowy spowalniacz. 

 

 
            W imieniu Zamawiającego 
 

 

 

 


