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Znak sprawy: ZP/220/56/18                    

W sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa stolików, wózków medycznych, kozetek lekarskich, 

taboretów medycznych, szaf kartotekowych i szaf ubraniowych metalowych, krzeseł, foteli, kanap w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób 

układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72                  

w Szczecinie” 

 

Wyjaśnienia nr 1 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie                 

z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej 

„PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

ZADANIE NR 1 Zadanie nr 1.4 Wózek do przewożenia czystej bielizny 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiajacy w zakresie zadania nr 1.4 dopuści szafkę z drzwiami o wysokości 1350mm?  

Sugerując się wymiarem wysokości całkowitej wysokość 690mm będzie zbyt niska i nie funkcjolalna. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

PYTANIE DO SIWZ 

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy w zakresie zadania nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie przedmiotu Postepowania za pośrednictwem 

firmy kurierskiej do Magazynu Głównego z wniesieniem? Dostarczany sprzęt będzie w 100% gotowy do użytkowania                              

po rozpakowaniu. Takie rozwiązanie w znaczny sposób ograniczy koszty wysyłki. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3: Czy Zamawiajacy w zakresie zadania nr 1 wyrazi zgodę na jednorazową dostawę całego pakietu? Jest to rozwiązanie, 

które w znaczny sposób obniża koszty dostawy ponieważ mamy możliwość jednorazowej dostawy naszym transportem.  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (dopuszcza, nie wymaga) takie rozwiązanie, by dostawa całego pakietu odbyła się 

jednorazowo – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 
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