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Puszczykowo, dnia 13 stycznia 2020 r.  

 

Szp.12/41/1/2019 

  

 

Informacja dla uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. „Dostawa wyposażenia dla Centralnej Sterylizatorni” 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie                 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej 

dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

skierowane do Zamawiającego we wniosku złożonym w dniu 13 stycznia 2020 r. 

 

Wniosek nr 1: 

Dotyczy pakietu 1: meble ze stali nierdzewnej i sprzęt (zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 2) 

1. Strefa brudna: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kraty w poz. 1.14 wykonanej z profili kwadratowych? Oferowane 

rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność wyrobu, jest równoważne do wymaganego w SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kraty opisanej w poz. 1.14 wykonanej z profili kwadratowych. 

 

Dotyczy pakietu 1: meble ze stali nierdzewnej i sprzęt (zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 2) 

2. Strefa czysta: 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu w poz. 2.3 z blatem wyposażonym w podświetlaną od spodu 

bezpieczną szybę mleczną o wymiarach: długość 110 cm, szerokość 72 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu opisanego w poz. 2.3 z blatem wyposażonym w podświetlaną od spodu 

bezpieczną szybę mleczną o wymiarach: długość 110 cm, szerokość 72 cm. 
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Dotyczy pakietu 1: meble ze stali nierdzewnej i sprzęt (zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 2). 

6. Pozostałe: 

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w poz. 6.1 o wymiarach 960x680x1240mm, które 

minimalnie różnią się od wymaganych w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka opisanego w poz. 6.1 o wymiarach 96 x 68 x 124 cm. Jednocześnie 

informuje, iż w poz. 6.1 nastąpiła omyłka pisarska przy określeniu wymiarów wózka: jest 95 x 70 x 1250 cm, 

powinno być 95 x 70 x 125 cm. 

 

Dotyczy pakietu 1: meble ze stali nierdzewnej i sprzęt (zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 2) 

Pytanie 4:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia? Prośbę swoją motywujemy dużą ilością wyrobów 

oraz tym, że w ramach przedmiotu zamówienia są meble na wymiar w produkcji których należy uwzględnić 

specyfikę danego pomieszczenia (np. szachty), przez co ich wykonanie wymaga większego nakładu pracy 

konstruktora i działu produkcyjnego, aniżeli w przypadku standardowych pojedynczych mebli wolnostojących.                 

W przypadku tego typu mebli, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wykonuje dokładne pomiary w 

miejscu montażu mebli. Dodatkowo jest też zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym min. kolorów mebli, co 

również może wpłynąć na wydłużenie rozpoczęcia procesu produkcji mebli.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 


