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Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza 
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie 
z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły 
następujące prośby o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:  
 
Pytanie nr 3  
proszę o informację jakiej wielkości ma pomieszczenie gdzie ma być lada recepcyjna, poniewaŜ 
nie wiemy jakiej wielkości ma być lada- jak wyliczyć, lada moŜe kosztować 10 tyś, lub 2 tyś zł. 
- trudno sprecyzować jak brak wymiarów. 
Odpowiedź:  
Pomieszczenie ma 14,63 m2 czyli  około 6mx3m ale część w której będzie stała lada to około 
3mx3m. Lada recepcyjna składa się z czterech ścianek: a - szer: 1000mm; b - szer. 850mm, c - 
szer. 600mm, d - szer. 920mm, ścianki od a do d w kolorze białym (połysk), wysokość 
całkowita w cokołem i wieńcem 1200mm. Cokół dolny, wys. 100mm, kolor stal szczotkowana. 
Blat oraz boki, gr. 36mm, szer. 300mm, kolor czarny połysk, oklejony PVC o gr. 0,6mm 
(połysk). Fronty lady podświetlone oświetleniem LED (ciepłym) umiejscowione pod wieńcem 
górnym w profilach aluminiowych. Biurko wykonane z płyty melaminowej, biały (mat) z 
przelotną na kable i półką na klawiaturę w lokalizacji szafka. Szafka - 620mm/760mm/400mm, 
jedna szuflada + drzwi korpus biały mat, front biały połysk, wieniec górny czarny połysk. 
Prowadnice łoŜyskowe, nawiasy Blum samodomykowe, ze spowalniaczem. 
 
Pytanie nr 4 
dot. załącznika 4 i załącznika 5. 
 W zał. 5 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA jest poz.20  REGAŁ 300x300x2400, 
natomiast w załączniku 4 tej pozycji brak. 
Odpowiedź: 
Regał z poz. 20 załącznika nr 5 jest pod poz. 19 w załączniku nr 4. Zmiana numeracji wynika z 
tego iŜ opis jest bardziej szczegółowy co moŜe spowodować iŜ kilka poz. z załącznika nr 5 
odnosi się do jednej z załącznika nr 4.  



 
Pytanie nr 5 
1)Uprzejmie proszę o informacje dotyczące kanapy – w specyfikacji nie ma opisu dla kanapy, 
nieznane są wymiary oraz materiał, z którego ma być wykonana.  
Ponadto w  załączniku nr 4 (tabela) wskazano modele siedzisk, nie wskazując przy tym 
materiałów oraz kolorów wykończeń. Rozumiem, Ŝe naleŜy przyjąć wykończenia w 
najniŜszych kategoriach cenowych? 
 2) W tabeli (załącznik nr 4) znajduje się pozycja Szatnia – szafka ubraniowa – w specyfikacji 
nie ma opisu do tego mebla, przez co nieznany jest materiał, z którego ma zostać wykonany 
oraz jego konstrukcja.  
 3) Proszę o opis do podnóŜka oraz informację dotyczące materiału wieszaka Arizona. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iŜ: 

1) Wymagania dot. Kanapy z poz. XI 9. : 
Sofa 2-osobowa  z funkcją spania np. AMSTERDAM lub równowaŜna 
Materiał tapicerki : skóra naturalna. 
STELAśE są produkowane z masywnej tarcicy liściastej i solidnej płyty wiórowej 
gwarantującej wytrzymałość mebla przez wiele lat. UŜyta PIANKA poliuretanowa 
spełnia wszelkie wymagania jakościowe i higieniczne. Na siedziskach jest stosowana 
pianka o podwyŜszonej gęstości. 
Wymiary: około 150x77x83 cm  
JeŜeli chodzi o krzesła LABO  to powinien to ze względu na przeznaczenie powinno to  
być specjalistyczne, obrotowe krzesło laboratoryjne z mechanizmem Ibra,  
siedzisko i oparcie z miękkiego tworzywa sztucznego (PU), antypoślizgowa 
powierzchnia. Mechanizm: moŜliwość swobodnego kołysania się siedzisk i oparcie 
odchylające się niezaleŜnie od siebie moŜliwość niezaleŜnych blokad oparcia i siedziska 
w wybranej pozycji regulacja siły oporu oparcia płynna regulacja wysokości krzesła za 
pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki:  
regulowane (góra-dół) podłokietniki z miękkimi nakładkami. Podstawa: czarna, 
plastikowa. Krzesła Goliat tapicerka silvertex   lub równowaŜny. 

2) Szafa ubraniowa powinna być z dwoma półkami górną i dolną, przestrzeń między nimi 
podzielona na dwie części (h1300mm ) z dwoma drąŜkami na odzieŜ czystą i brudną. 
Kolor szary platynowy + Ŝółty. Materiał płyta meblowa. 

3) PodnóŜek powinien mieć wys. 300mm wielkość blatu 400 x 300 – na stelaŜu 
metalowym – blat postformingowy antybakteryjny.  Wieszak Arizona  - nowy styl lub 
równowaŜny :Wieszak z chromowanej lub malowanej proszkowo ramy, chromowana 
metalowa obręcz i plastikowa podstawka pod parasol. 
 

Pytanie nr 6 
- załącznik 4, czy wyliczamy wartości poszczególnych pozycji, czy poszczególnych 
pomieszczeń, albo tylko wartość ogólną 
- czy załącznik nr 2 wypełniać lub tylko podpisać i dolaczyc do oferty 
- pakiet 1, w załączniku  nr 1 , termin płatności w 12 równych miesięcznych ratach, 
natomiast w załączniku nr 2 do umowy brak   takiej adnotacji, w SIWZ takŜe brak 
wzmianki o płatności w ratach, czy termin ratalny jest obowiązujący. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iŜ naleŜy wycenić zgodnie z załącznikiem nr 4 podając 
ceny jednostkowe netto a następnie wartość netto dla całego pomieszczenia, VAT i wartość 
brutto dla całego pomieszczenia. W załączniku nr 1 naleŜy wpisać zgodnie z załącznikiem nr 1 
wartość netto VAT w zł i wartośc brutto. Załącznik nr 2 naleŜy parafować i załączyć do oferty – 
moŜe być bez wypełniania. Zamawiający wymaga dla pakietu nr 1 płatności w 12 równych 
miesięcznych ratach jak napisano w siwz w pkt 14 ppkt 8 i załączniku nr 1. Załącznik nr 2 



musi być dostosowany do dwóch pakietów stąd nie wpisano sztywno tylko wykropkowano 
celem późniejszego uzupełnienia w zaleŜności od pakietu.   
 
Pytanie nr 7 
Czy zamawiający, ze względu na przeznaczanie zamawianych mebli (laboratorium serologii, 
mikrobiologii, analityczne), wymaga aby zgodnie z obowiązującymi przepisami dołączyć do 
oferty certyfikat potwierdzający, Ŝe dostarczone meble wykonane są zgodnie z wymogami 
normy PN EN 13150 („Stoły robocze dla laboratoriów -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań”), PN EN 14727(„Meble laboratoryjne Meble laboratoryjne do 
przechowywania -- Wymagania  
i metody badań”)?. Certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium potwierdza wykonie 
mebli laboratoryjnych zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz wymagani bezpieczeństwa dla 
pracowni laboratoryjnych. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 8 
W pomieszczeniu: Pracownia mikrobiologiczna  w opisie przedmiotu Zamówienia w poz. 13 
jest szafka, która nie została uwzględniona w tabeli (załącznik nr 4). Czy pozycję tą naleŜy 
uwzględnić w wycenie i  dodać do tabeli (załącznik nr 4)? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 9 
Mam pytanie czy moŜna uzyskać rysunki do poniŜszego 
I-                    GABINET 
3 – STELAś METALOWY  BIURKA 
7 – STELAZ METALOWY  STÓŁ ( rozumiem iŜ stelaŜ metalowy  w Aneksie konstrukcyjnie 
jest taki sam ) 
II-                  SEROLOGIA 
Rysunki pkt 6/7/8/8/9 
III-                 PRACOWNIA MIKROBIOLOGI 
Pkt 6 
VII-          REJESTRACJA 
Pkt 6  - szafka na wirówkę -  element konstrukcyjny 
Oraz rysunki do pakietu  2 
Odpowiedź: Zamawiający w siwz określił wymiary stelaŜa oraz profil z którego ma być 
wykonany. StelaŜe mają być spawane i malowane proszkowo. 
 
PowyŜsze odpowiedzi naleŜy traktować jako obowiązujące modyfikacje i przygotować oferty 
zgodnie z ich treścią.  
 
MODYFIKACJE 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje 
SIWZ w następujący sposób: 
 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble były wyposaŜone w regulowane nóŜki 
(stopień regulacji do 40mm), o wymiarach 70mm/25mm, wykonane z profili stalowych 
malowanych proszkowo w kolorze płyty (szary platynowy U 115). 

 
2. W SIWZ w cz. 13 zapisy „02.03.2015” zastępuje się zapisami „03.03.2015” 
 



 W związku z modyfikacjami i dopuszczeniami wymagającymi zmian w ofertach 
zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 03.03.2015. Godziny 
pozostają bez zmian. 
 
        
         Z powaŜaniem 
 

 


