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Odpowiedzi na pytania zwiqzane z SIWZ.

Pytanie 1 do Zamawiajacego : Jakiego minimalnego wyposazenia kqcika oczekuje
Zamawiajqcy? Z jakiego materiatu powinien bye wykonany? Jakich minimalnych wymiarow
kqcika mechanika oczekuje Zamawiaja.cy?

Odpowiedz: Kqcik mechanika
Wymlary min.: 103 x 86 x 38 cm

Komplet sktada sie. z: Cze_sc montazowa
Elementy konstrukcyjne
Narze.dzia
Zestaw akcesoriow

Ka.cik zabaw o jednolitej bryle, wykonanej z masywnego tworzywa sztucznego umozliwiajqcego mycie
pod biezgca, woda.. Odporny na wgniecenia i pe.knie.cia dzie.ki zastosowaniu podwojnych scianek.
Ponadmetrowy, realistyczny, interaktywny warsztat dla matych mechanikow. Zawiera duiy
przestrzenny blat minimum 90 cm dtugosci do swobodnego operowania narze.dziami. Nad blatem
umieszczona jest lampka oswietlaj^ca miejsce pracy. Potki i zamykane szafki do magazynowania
roznych elementow, wieszaki i otwory do powieszenia narz^dzi pozwalaja, utrzymywac porzqdek.
Zawiera dtugg rur^ do odkurzacza pofqczonq z szafka. i pojemnikiem, dzi^ki czemu po skoriczonej
pracy mechanik moze posprz^tac rozsypane srubki. Do zestawu dotgczono kombinerki, mtotek,
srubokr^t, klucz francuski, imadto, sruby, nakr^tki, interaktywny wiertarke. i caty zestaw klockow
piankowych do budowania konstrukcji np. samochod, karmnik.

Pytanie 2 do Zamawiajacego: Jakiego minimalnego wyposaienia oczekuje Zamawiajacy?

Odpowiedz: MINI PRALKA

Urzqdzenie wydaje realistyczne dzwi^ki, charakterystyczne dia pralki i suszarki. Ruchome
pokrejita, przyciski, otwierane drzwiczki oraz pulsujqce swiatto w urzqdzeniu podczas jego
,,pracy" zapewniaja. wspaniate mozliwosci i atrakcyjna. zabawe^.

Do zestawu dotqczono 10 akcesoriow:

• zelazko z klikaj^cym pokr^ttem
• butelk^ ze sprayem
• 3 kolorowe wieszaki
• 3 sciereczki
• 1 rexzniczek
• 2 pudetka
• 3 baterie AAA
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Do pralko - suszarki mocuje si$ podre_cznq deske^ do prasowania z 3 otworami na wieszakr.

Mozna ja. mocowac po prawej lub lewej stronie praiki lub z tytu. Po zakohczeniu zabawy,

wszystkie akcesoria dziecko moze schowac do bt>bna praiki, utrzymuja.c idealny porzadek po

zabawie.

Pytanie 3 do Zamawiajqcego: Prosimy o wyjainienie zapisu SIWZ dotyczqcego warunkdw udziatu
w poste.powaniu - czy, jezeli wykonawca zamierza ztozyt oferte. tylko na 1 CZQS'I zambwienia, to
wystarczy, ze powota si$ i przedstawi dowody na nalezyte wykonanie zamdwienia w takim
zakresie, w jakim sktada ofertQ (czyli np. (np. jezeli sktada oferte. na dostawe. i montaz sprz^tu
audiowizualnego to wystarczy, ze wykaze nalezyte wykonanie dostawy i montazu sprze.tu
audiowizualnego)?

Odpowiedz: Je6li wykonawca zamierza ztozyd ofert^ tylko na jedna^ cz?s6 zambwienia, wystarczy, ze
przedstawi dowody nalezytego wykonania zambwienia w takim zakresie, w jakim sktada ofert§.
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