
                                 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania 

chronione – 3 części. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00012.2020   16.03.2020 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00112/20  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część nr 1. 

ZAPYTANIA: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza nieznaczne odstępstwo od wymaganego minimalnego wymiaru leża? 

W chwili obecnej jest to min. 95 x 210 cm, co jest wymiarem mocno niestandardowym, czy jest 

możliwość zaakceptowania standardowego wymiaru leża, czyli 90 x 210 cm? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza nieznaczne odstępstwo od wymaganego minimalnego wymiaru 

materaca? W chwili obecnej jest to min. 95 x 210 cm, co jest wymiarem mocno niestandardowym, 

czy jest możliwość zaakceptowania standardowego wymiaru materaca, czyli 90 x 210 cm? 

3. „Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej, kolor dębowy” – Fornir rozumiany jest jako okleina 

naturalna, która używana jest w przypadku mebli gabinetowych, lub frontów kuchennych. 

W przypadku łóżek rehabilitacyjnych nie używa się tego materiału, z powodu na jego niższą trwałość 

w stosunku do płyty laminowanej laminatem HPL (często nazywanej potocznie fornirem 

syntetycznym). Czy Zamawiający dopuszcza do zmiany zapisu dotyczącego płyty fornirowanej, 

na rzecz płyty pokrytej laminatem HPL? 

4. Czy zamawiający dopuszcza zmianę ramy z dekoru „Dąb”, na dekor „Buk”? 

5. Czy zamawiający dopuści łóżko: 

1) o szerokości leża 90 cm x 200 cm, 

2) obudowa w kolorze drzewa bukowego, 

3) materac o wymiarach 90 x 200 x 12 cm. 

 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2. 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania. 

Ad. 5.3. 

Dopuszczalny jest materac o minimalnych wymiarach 90 x 200 cm, przy zachowaniu jego minimalnej, 

wymaganej grubości, wynoszącej  12 cm. 
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