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Bochnia, dn. 02.07.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-19/2021 

 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), na: Dostawa 
wyposażenia meblowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. 
bł. Marty Wieckiej.  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły 

do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Treść pytania: Czy zamawiajacy dopuści osiwadczenie producenta potwierdzające spełnianie norm odnośnie 

wymaganych certyfikatów certyfikaty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 527-1:2011, PN-EN 

527-2:2017, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14072:2006, PN-EN 1730:2012? 

Odpowiedź:  Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 

 

2. Treść pytania: Czy Zamawiajacy dopuści oświadczenie odnośnie atestu higienicznego potwierdzającego, 

że oferowane Meble są przystosowane do użytku w warunkach szpitalnych? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 

 

3. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie szafek, w których korpus wykonany jest z pojedynczej blachy, natomiast front 

szafek (drzwiczki, szuflady) z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem 

usztywniająco-wygłuszającym? – dotyczy l.p. 1 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

4. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie szafek z komorami bez tylnej ścianki, co umożliwia podłączenie do instalacji wod-

kan? – dotyczy l.p. 1 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

5. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie szafek dwuskrzydłowych z wykonstruowanym widocznym, usztywniającym, 

trapezowym przetłoczeniem a szafek jednoskrzydłowych bez trapezu (technologia wykonania takich szafek nie 

wymaga dodatkowego usztywnienia)? – dotyczy l.p. 1 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

6. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie szafek z możliwością regulacji rozstawu półek minimum co 45mm? – dotyczy 

l.p. 3, 7 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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7. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie szuflad bez wycięć lub przeformowanych gniazd, które są żródłem gromadzenia się 

brudu? Dno, tył i boki szuflady wykonane z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej 

sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie 

montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia 

szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady wyposażone w wyjmowane podziałki z plexi lub nierdzewne. 

Prowadnice montowane pod skrzynią, widoczne z boku (tylko niewielka część) po wysunięciu szuflady. Poniżej 

wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 4 

 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

8. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

zaakceptuje prostokątne wgłębienie pod uchwytem ułatwiające chwytanie? Poniżej wizualizacja oferowanego 

rozwiązania. – dotyczy l.p. 5 

  
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

9. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie zamka baskwilowego ryglującego w dwóch punktach? – dotyczy l.p. 5 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

10. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie wsporników bez silikonowych wibroizolatorów? – dotyczy l.p. 7 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

11. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie zawiasów z kątem otwarcia 110stopni? – dotyczy l.p. 8 
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Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

12. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie modułu do gipsowania, w którym rama wykonana jest z profili 30x30x1,2mm? – 

dotyczy l.p. 11 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

13. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zaoferowanie odstojnika wyposażonego w zawór kulowy 6/4cala? – dotyczy l.p. 11. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

14. Treść pytania - Pakiet nr 2 - Meble ze stali nierdzewnej Wymagania do mebli dla poz. 1.1, 2.1 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 42 dni? Prośbę swoją motywujemy tym, że 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. W przypadku zabudów meblowych Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji wykonuje dokładne pomiary w miejscu montażu mebli.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie informuje, że wprowadza zmiany do SWZ 

 

UWAGA! 
W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

 
Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Załączniki: 
 SWZ 

 
 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 

 


