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Katowice, dn. 22.03.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę mebli medycznych  
 Nr sprawy: ZP-18-040BN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 
mm?  
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 2 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, posiadający blat roboczy z 
wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do przetaczania wózka? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 3 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery szuflady o wysokości: 3 szt. x 15 cm, 1 szt. x 22,5 cm? 
 Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ . 
Dyrektora SPSKM 
Pyt. 4 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pięć szuflad o wysokości: 2 szt. x 7,5 cm, 2 szt. x 15 cm, 1 szt. x 
22,5 cm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry pozostają bez zmian . 
 
Pyt. 5 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający blat roboczy wykonany z tworzywa ABS zabezpieczony przed 
zsuwaniem się przedmiotów? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ . 
 
Pyt. 6 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek standardowo wyposażony z boku w trzy uchylne, tworzywowe kuwety na 
akcesoria medyczne (zamiast drucianego kosza na akcesoria medyczne)? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ . 
 
Pyt. 7 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z tworzywa poliuretanowego o grubości 20 mm (+/- 5 mm), co jest 
rozwiązaniem równoważnym do wskazanego przez Zamawiającego?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
 
Pyt. 8 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający uchwyty do otwierania na środku szuflady (uchwyty wygodne do 
wysuwania, scalone z frontami, jako jeden odlew)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
 
Pyt. 9 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający zintegrowany z wózkiem (z blatem roboczym wózka) uchwyt do 
przetaczania wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (polietylen)? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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Pyt. 10 Pakiet nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrze: szerokość korpusu wraz z zintegrowanym 
uchwytem do prowadzenia 910 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1000 mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
 
Pyt. 11 Pakiet nr 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 7 
tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Prośbę swoją motywujemy tym, że do wykonania mebli konieczna 
jest wizja lokalna i pomiary, bez których nie jest możliwe uruchomienie procesu produkcyjnego. Zabudowy 
meblowe są projektowane indywidualnie, pod wymiar z uwzględnieniem specyfiki danego pomieszczenia, 
przez co ich wykonanie wymaga większego nakładu pracy konstruktora i działu produkcyjnego, aniżeli w 
przypadku standardowych pojedynczych mebli wolnostojących. Dodatkowo, zgodnie z SIWZ – Wykonawca 
przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegóły dotyczące kolorów 
mebli, uchwytów itp., co również może wpłynąć na wydłużenie rozpoczęcia procesu produkcji mebli.  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.   

 
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. 
zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie SIWZ Rozdz. IV pkt. 1 a) w następujący sposób: 
Było: a) do 5 tygodni od dnia podpisania umowy – pakiet nr 1 
Jest: a) do 7 tygodni od dnia podpisania umowy – pakiet nr 1 
 

 
    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
- Główny Księgowy 

                                                           mgr Ewa Mołek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


