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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 14/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia. 
 
 
Treść pytania:  
„Pytanie 1 (dot. części nr 8 - Meble na wymiar, poz. 8) 

W poz. 8 – Blat okładczy napisane jest, iż ma zostać wykonany z płyty wiórowej laminowanej 40 mm. 

Chciałem w związku z tym zapytać czy ma być to blat kuchenny grubości 38 mm pokryty laminatem 

czy chodziło państwu o płytę meblową 36 mm grubości?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga w poz. 8 wymaga blat wykonanego z płyty meblowej o grubości 36 mm. 

 

Treść pytania:  
„Pytanie 2 (dot. części nr 8 - Meble na wymiar, poz. 3) 

Czy każda przegródka ma posiadać oddzielny front i zamek?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga w poz. 3 wymaga szafki z 25 przegródkami, przy czym każda z przegródek ma 

mieć oddzielny front i zamek. 

 
Treść pytania:  
„Pytanie 1 (dot. części nr 8 - Meble na wymiar, poz. 8) 

W poz. 8 – Blat okładczy napisane jest, iż ma zostać wykonany z płyty wiórowej laminowanej 40 mm. 

Chciałem w związku z tym zapytać czy ma być to blat kuchenny grubości 38 mm pokryty laminatem 

czy chodziło państwu o płytę meblową 36 mm grubości?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga w poz. 8 wymaga blat wykonanego z płyty meblowej o grubości 36 mm. 

 

Treść pytania:  
„Pytanie 2 (dot. części nr 8 - Meble na wymiar, poz. 3) 

Czy każda przegródka ma posiadać oddzielny front i zamek?” 
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Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga w poz. 3 wymaga szafki z 25 przegródkami, przy czym każda z przegródek ma 

mieć oddzielny front i zamek. 

 
Treść pytania:  
„Pytanie 1 (dot. części nr 9 - Wyposażenie medyczne, poz. 2) 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie standardowej kozetki o następujących parametrach: stelaż 

nieskładany, wykonany z rur stalowych pokrytych farbą proszkową, leże tapicerowane gąbką i skajem, 

bezszwowo, regulowany kąt nachylenia wezgłowia +/- 40o, kozetka wyposażona  w uchwyt na  rolkę 

podkładu papierowego, wysokość kozetki 520 mm, szerokość 560 mm, długość 1880 mm?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o proponowanych opisie i parametrach. 

 

 
Treść pytania:  
„Pytanie 2 (dot. części nr 9 - Wyposażenie medyczne, poz. 3, 4) 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty złożenia 

zamówienia.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wydłużenie terminu realizacji zamówienia w tej części. 

 
 
Treść pytania:  
„Pytanie 1 (dot. części nr 11 - Różne wyroby z blachy nierdzewnej (satyny) – poz. 3) 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 11, poz. 3, Szafka stojąca 60 cm – szafki 

wyposażonej czy przygotowanej pod montaż płyty elektrycznej?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga w poz. 3 szafki stojącej 60 cm przygotowanej pod montaż płyty elektrycznej. 

 
Treść pytania:  
„Pytanie 1 (dot. części nr 12 - Wózki inwalidzkie) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki inwalidzkie o konstrukcji aluminiowej spełniające 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?” 
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek inwalidzki specjalny o konstrukcji aluminiowej, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań. 

 


