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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/66/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zakup mebli oraz wyposażenia dla administracji oraz oddziału neurologii w ramach zadania „Rozbudowa 

Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału Neurologicznego wraz z administracją – realizacja prac 

niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu” 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  dot. zad. nr 10 

Czy Zamawiający dopuści dozownik o wysokości 260 – 270 mm i szerokości 260 – 270 mm z dwoma bocznymi 

okienkami kontrolnymi o pojemności 500 listków przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 2  dot. zad. nr 9 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dozownik wyposażony w pompkę z możliwością regulacji 

dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 9 ml na jedno naciśnięcie? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 3  dot. zad. nr 6 i 23 

Na tylne ścianki mebli wymagana jest płyta typu HDF, która dostępna jest w kilku kolorach. Do szerokiej gamy 

kolorów płyt na boki czy fronty mebli trudno będzie dobrać kolorystycznie do nich płytę HDF. Czy 

Zamawiający dopuści na tylne ścianki wszystkich mebli płytę HDF w uniwersalnym kolorze białym. Jest to 

powszechnie stosowane, gdyż kolor biały pasuje do każdego innego koloru. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na tylne ścianki wszystkich mebli płytę HDF w uniwersalnym kolorze 

białym. 

 

* Pytanie nr 4  dot. zad. nr 6 i 23 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania w meblach zawiasy puszkowe o Ø35 mm zamiast o Ø25 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie w meblach zawiasów puszkowych o Ø35 mm 

                                                                                            

* Pytanie nr 5  dot. zad. nr 6 i 23 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania blaty o grubości 38 mm zamiast grubości 28 mm ze względu na 

szerszą gamę kolorów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatów o grubości 38 mm lub 28 mm. 

 

* Pytanie nr 6  dot. zad. nr 6 i 23 

Zamawiający w szafach stojących wysokich wymaga wieńca górnego wykonanego z płyty melaminowej o 

grubości 28 mm. Czy Zamawiający wie, że wieńce te są dostępne tylko w kilku kolorach, co może później, co 

może później utrudnić idealną kompletację kolorystyczną danego mebla? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 7  dot. zad. nr 6 i 23 
Zamawiający w „Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno – użytkowych – opis przedmiotu 

zamówienia w pkt. 5 wymaga, aby do oferty dołączyć odpowiednie wzorniki płyt melaminowych obrzeży czy 

tkanin. W jakiej formie? Czy w formie wydruku kolorowego ze stron producentów tych materiałów czy 

dostarczenia próbek w/w materiałów. Czy Zamawiający może zrezygnować z tego wymogu na etapie oferty? 

Uważamy, że wymóg ten ma uzasadnienie dopiero po wyborze Wykonawcy, gdyż producenci 
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mebli/Wykonawcy najczęściej posługują się wzornikami próbek, ale w ilości ograniczonej. Ponadto wzorniki  

próbek mają określone wymiary i wagę. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu na etapie składania ofert? 

Odpowiedź: Do oferty należy dołączyć odpowiednie wzorniki w formie wydruku kolorowego ze stron 

producentów tych materiałów, dopiero po podpisaniu umowy na bazie wydruków Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wzorniki materiałowy celem określenia kolorystyki mebli do realizacji. 

 

* Pytanie nr 7  dot. zad. nr 9 poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika wyposażonego w pompkę z możliwością regulacji 

dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania dozowniki wyposażone w pompkę z możliwością 

regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie. 

 

* Pytanie nr 8  dot. SIWZ 

Prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zapisami SIWZ oraz opisem 

przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający obwarował karami odpowiedzialność Wykonawców za m. in: 

- nieterminową realizację zamówienia  

- za zerwanie umowy z winy Wykonawcy 

Jaka jest odpowiedzialność Zamawiającego za 

- zerwanie umowy z winy Zamawiającego 

- jakie są konsekwencję za nieterminową zapłatę za realizowane dostawy 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 9  dot. zad. nr 1  

Z jakiego materiału mają być: filiżanki, spodki, cukiernica, talerzyki deserowe a z jakiego taca? 

Czy pojemności, średnice i wielkości zaoferowanych produktów mają być dowolne? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby filiżanka miała wielkość 210 – 230mm , spodek średnica 112 – 115 

mm, cukiernica pojemność 300 – 360 ml, talerzyk deserowy 150 – 160 mm, taca średnuica około 290 mm. 

Białe szkło hartowane, arcoroc lub luminarc. 

 

* Pytanie nr 10  dot. zad. nr 1 

Czy lustra mają być szlifowane czy z fazą? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rodzaje. 

 

* Pytanie nr 11  dot. zad. nr 15  

Lodówek o parametrach opisanych przez Zamawiającego nie ma na rynku. Produkt najbliższy opisowi ma 

sterowanie mechaniczne. Prosimy o weryfikacje zapisów 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 12  dot. zad. nr 15  

Lodówka do zabudowy: 

- jaka ma być klasa energetyczna lodówki 

- czy lodówka ma mieć wewnętrzny zamrażalnik 

- co oznacza zapis „pojemność ogółem 135 – 140” 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby lodówka do zabudowy miała klasę energetyczną A+, posiadała mały 

wewnętrzny zamrażalnik,  pojemność z zamrażalnikiem 135 – 140 litrów 

 

* Pytanie nr 13  dot. zad. nr 16 

Lustra z półką: 

- czy półka szklana może być oddzielnym elementem montowanym pod lustrem 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 14  dot. zad. nr 14 

Pojemniki 3,5L z pokrywą: 

- w nagłówku jest „pojemnik 3,5 L z pokrywą” a z opisu wynika że mają to być pojemniki o pojemności 5 i 3 L. 

takich pojemników, zgodnych opisem na rynku nie ma 

- co oznacza zapis „(kipper)” z ang. śledź wędzony, czy Zamawiający miał na myśli słowo „kepper” ? 

Odpowiedź: Słowo kipper jest nazwą handlową, jeżeli jest to nazwa nie obowiązująca w handlu Zamawiający z 

niej rezygnuje. Natomiast Zamawiający podtrzymuje pozostałą część opisu. 

Zamawiający dopuszcza tolerancje pojemnika do 0,5L tj.4,5 – 5L. oraz 3 – 3,5 L. 
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* Pytanie nr 15  dot. zad. nr 14 

Pojemnik plastikowy na sprzęt medyczny: 

1.Pojemnik Kipper 3L – uwagi jak w punkcie poprzednim 

2.Pojemniki plastikowe: podstawa pełna, boki ażurowe 

- pojemników podanych parametrach wymiarowych nie ma na rynku 

Prosimy Zamawiającego o weryfikację zapisów. 

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza tolerancje wymiarów ok. 5%. 

 

* Pytanie nr 16  dot. zad. nr 14 

Półka na przybory toaletowe 

- czy ma to być koszyczek pod prysznic 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 17  dot. zad. nr 14 

Uchwyty na papier toaletowy 

- czy mają to być pojemniki na papier toaletowy jumbo 

- jaka ma być maksymalna średnica rolki papieru 

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga pojemnika na zwykłe rolki papieru toaletowego, a maksymalna średnica 

powinna wynosić około 11cm. 

 

* Pytanie nr 18  dot. zad. nr 19 

Wózek do przewozu posiłków BEMAR 

- do pojemników GN z poliwęglanu nie są stosowane pokrywki z uszczelką 

- pojemniki GN z poliwęglanu o głębokości 200 mm nie istnieją 

Prosimy Zamawiającego o weryfikację zapisów 

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga aby pojemniki GN były wykonane ze stali nierdzewnej a nie z poliwęglanu. 

 

* Pytanie nr 19  dot. zad. nr 14 

Wyposażenie kuchenne: 

- kubek z uchwytem 

- z jakiego materiału ma być wykonany kubek 

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga aby kubki były wykonane z porcelitu lub porcelany. 

 

* Pytanie nr 20  dot. zad. nr 14 

Gałkownica do ziemniaków: 

- jaka ma być pojemność lub średnica gałkownicy 

- z jakiego materiału ma być wykonana 

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga aby gałkownica miała średnice około 5,5 cm  i była wykonana z plastiku – 

tworzywa sztucznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie oraz w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 


