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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  
 

 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia. 
 
 
Dot. Oddział gin.-poł. –wózek do narzędzi –1 szt. 
Pytanie 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wózka do narzędzi z pojemnikiem                           
o wymiarach 175x325 mm oraz o wymiarach całkowitych 860x440x890 mm. Wymagany przez 
Zamawiającego wózek nie jest produktem seryjnym, w związku z czym producent nie podejmie się 
produkcji 1 sztuki wózka o wymiarach podanych w SWZ. Wózki z pojemnikami na narzędzia 
produkowane są według norm, które regulują standardowe wymiary pojemnika (według GN lub ISO), 
w związku z czym produkcja wymaganego pojemnika jest niemożliwa do realizacji.  
Proponowane wymiary pojemnika oraz wózka są dostosowane pod względem funkcjonalnym do 

użytkowania na oddziałach szpitalnych. 

Odp. Zamawiający rezygnuje z tego wózka.  

 

Dotyczy SWZ 

Pytanie 1 

W związku z rozbieżnością pomiędzy treścią Załącznika nr 2 „Formularz cenowy pakiet nr 2” oraz 

Załącznika nr 3 „Opis przedmiotu zamówienia”, prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy 

należy dostarczyć ,,Wózek na odzież noworodkową’’ zgodnie z formularzem cenowym?  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie zmodyfikowanego załącznika zawierającego 

opis dla wskazanej wyżej pozycji, bądź też zmodyfikowany formularz cenowy zredukowany o ,,wózek 

na odzież noworodkową’’.  

Odp. Wózek na odzież noworodkową jest w obu załącznikach. 
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Pytanie 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy ,,wózek na brudną bieliznę typ2’’ należy 

dostarczyć na blok operacyjny czy na oddział noworodków? Powyższy wózek został ujęty  

w załączniku nr 3 ,,Opis przedmiotu zamówienia’’ w oddziale noworodków, natomiast w załączniku nr 

2 ,,Formularz cenowy pakiet nr 2’’ na bloku operacyjnym.  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację załączników.  

Odp. Wózek należy dostarczyć na blok operacyjny i na oddział noworodkowy. 

 

  

 

 


