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ODPOWIEDŹ 

na zapytanie dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzieleni e zamówienia publ icznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „ Zakup spr::ętu i wyposażenia". 

Zakład Leczenia Uza leżn ieil w Charcicach (Zamawiający), inform uje, że w dniu 3 1.10.20 14 r. 

wpłynęły zapytania od Wykonawców do treśc i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni a (SIWZ), w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za111ówie11 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 3 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest .. Zakup sprzętu i 

wyposażenia''. 

Zamaw iający na podstawie a1t. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówieil pub licznych przekazuje treść 

zapytan ia wraz z udzie loną odpowiedzią: 

Pyta n ie nr I: 

Czy dopuszczają szafkę narzędziową, wykona ną z blachy stalowej malowanej proszkowo, drzwi 

dwuskrzydłowe z profi lem wzmacniającym na zawiasach ukrytych, zamykanych na klucz, 4 wyciągane 

regu lowane półki stalowe o wymiarach 91Ox450x1950. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ww. szafki narzędziowej. 

Pytanie 111' 2: 

Czy dopu szczają fotel obrotowy siedzisko tapicerowane czarnym obicie111 skóropodobnym z opadającym 

przodem, oparcie z elastycznej czarnej membrany, regulacją wys. itd. o wymiarach I 270x 550x520. 

Odpowiedź : 

Zamawi ający nie dopuszcza zaoferowania ww. fotela obrotowego. 

Pytanie nr 3: 

Czy dopuszczają Pa1istwo pran ie pośc ie li z baweł ny w 90 stopniach. 

Odpowiedź: 

Za 111awiający dopuszcza pranie pośc ie l i z bawełny w 90 stopniach. 

Ponadto inform uje, że w zakresie pości e li z bawełny, zgodnie z treści ą za łączn i ka nr 2 3 do SIWZ, 

Zamawiający dopuszcza możliwość prania w temperaturze do I 00°C. 



Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści chłodzi a rko-zamrażarkę o parametrach (wys. x szer. x dł. ) I 400x546x566 lub 

ch lodziarko-zarnrażarkę o parametrach 1420x500x580 (wys. x szer. x dł. ) bez wystających elementów, 

parametry chł odziarki wynoszą I 370x500x540 (wys. x szer. x dł.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza chłodziarko-zam rażarki o wymiarach (wys. x szer. x gł. ): 1290-7- 1450 x 470-7-550 x 

500-7-580 mm. 

Pytanie nr 5: 

Poproszę o in formacje odnośnie pozycj i: Szafy wnękowe ubran iowe ilości 2 szt. oraz 22 szt. Czy w tym 

przypadku chodzi o szafy do zabudowy wnęk i (to rozwiązanie lączą s i ę z montażem na miejscu), czy mogą to 

być również szafy pełne o podanych wymiarach które będzie na leży um ieścić we wnęce (mebel dostarczany 

już zmontowany). 

Odpowiedź: 

W tym przypadku chodzi o szafy do zabudowy wnęki . 

Pytanie nr 5: 

Podano termin rea lizacji/dostawy 25.11. Czy znany j est przyb l iżony termin złożenia zamówien ia przez 

zamawiającego. Chciałbym zorientować s i ę ile dostawca będzie miał czasu na zrea lizowanie dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie składał zamówienia, o którym mowa w treśc i pytan ia. Terminem rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu umowy jest dzień zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Pełen zakres umowy 

Wykonawca winien zreal izować do dnia 25 I i stopa da 20 14 r. Zamaw iający wymaga wyłączn ie by 

Wykonawca uzgodn ił termi n/terminy (datę i godzinę rozpoczęcia) dostawy z wyznaczonym pracownik iem 

Zamawiającego. 

Z poważan iem 
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