Ostrów Wielkopolski dn., 16.10.2013
Otrzymują:
- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
Znak sprawy: FDZP/26/13
Dotyczy: Przetarg nieograniczony wykonanie, dostawę z montażem mebli wyposażenia
biurowego , łazienkowego oraz uruchomienie sprzętu elektrotechnicznego i komputerowego dla
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (liczba części – 7).
W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w
postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul
Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:
Pytania dotyczące pakietu nr 2
1.

Pozycja nr 6

Punkt 1 – pytanie: Czy można zwiększyć tolerancję wymiarów kosza do 25 mm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
punkt 2 – pytanie: Czy kosze 50 litrowe, białe mogą być wykonane z innego tworzywa sztucznego niż podane
w specyfikacji? ( Tworzywo antybakteryjne jako takie nie istnieje i jest to tylko nazwa handlowa producenta.)
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
2.

Pozycja nr 7

Punkt 8 – Czy przycisk stelaża może być w innym kolorze np. żółtym lub czerwonym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Punkt 10 – Czy oznaczenie lamówki mopa może być w innym kolorze?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza również.
Punkt 13 – Czy myjka do szyb, nakładka i ściągaczka mogą mieć 35 cm długości?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza również.

PYTANIA Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania do pakietu7
1. Kolor płyty wskazany przez Zamawiającego jest wycofany z produkcji. Czy Zamawiający
może wskazać inny kolor tego producenta lub innych np. Kronopol. Pfleiderer lub Kronospan?
Odpowiedź: Zamienny kolor płyty – wiąz Baron R5622L producent PFLEIDERER
2. Czy Wykonawca ma dostarczyć z meblami zlewozmywaki oraz baterie?
Odpowiedź: Tak, pełne wyposażenie zlewozmywaki z bateriami.
3. Czy blaty robocze mają być zabezpieczone listwą przyblatową wzdłuż ścian oraz boków
blatu?
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Odpowiedź: Tak, blaty zabezpieczone listwą przyblatową.
4. Czy szafki pokryte blatem kuchennym mają mieć listwy boczne aluminiowe czy
zabezpieczone obrzeżem ABS?
Odpowiedź: Blaty zabezpieczone listwą przyblatową.
5. Czy prowadnice w szufladach metabox mają być pełny wysuw czy ¾?
Odpowiedź: Szuflady wyposażone w prowadnice na pełny wysuw.
6. Czy plecy szaf, szafek mają być z płyty HDF 3 mm?
Odpowiedź: Plecy szaf wypełnione płyta HDF o grubości 3 mm.
7. Czy dla mebli w pomieszczeniach nr 10, 11 zamawiający zaakceptuje atest higieniczny na
meble medyczne?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie:
Proszę o podanie w pakiecie nr 6 czy wymiar okna to jest wymiar szyby czy szyby wraz z ramą oraz
jaka jest odległość od klamki do szyby. Informacja ta jest w celu prawidłowego wycenienia rolet w
prowadnicach?
Odpowiedź: Podane wymiary są wymiarami szyb. Do wykonania roletek i ich montażem należy
pobrać indywidualne wymiary szyb w oknach.
Pytanie dotyczące pakietu nr 2
Pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści odstępstwa od wymiarów szczotki +/- 2 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie dotyczące pakietu nr 2
Pozycja nr 5 – Czy zamawiający zrezygnuje z funkcji kosza na śmieci „zawsze otwarte”?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie dotyczące pakietu nr 2
Pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści pojemnik na papier toaletowy dostosowany do max.
średnicy roli 24,5cm ? I czy zamawiający dopuści pojemnik wykonany z tworzywa p.p? I czy
zamawiający dopuści pojemnik na papier toaletowy, którego wys. wynosi 27,5 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Z poważaniem
/podpisano/
/Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim/
/Dariusz Bierła/
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