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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Piekary Śląskie: Dostawa mebli 

Numer ogłoszenia: 22987 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba              

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż 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 1  

Uprzejmie proszę o informację na temat wymiarów następujących mebli: 

 I Gabinet 

Poz.5. kontener z 3 szufladami 

Poz 6. Kontener z 1 szufladą + 1 drzwi 

 IV Pracownia mikrobiologiczna 

Poz. 14. Kontener 3 szuflady 

Odpowiedź: 

Jeżeli pytanie dot. Pakietu nr 1 to Zamawiający wyjaśnia, iż ww. kontenery mają mieć wymiary 

szer. 400mm gł. 500mm wys. 560mm 

 
Pytanie nr 2 

-gdzie można, lub czy można otrzymać konkretne rysunki, lub dokładne dane wymiarowe mebli do pakietu 

1?.  

Głównie chodzi o: 

 "pozostałe elementy z płyty meblowej gr. 18 mm ", 

 np. przy szafach z drzwiami przesuwnymi - ile półek itp, biurka . 

Może macie Państwo jakieś specjalne wymagania, dlatego to pytanie. 

Odpowiedź: 

Termin pozostałe elementy z płyty meblowej 18mm – odnosi się do materiału wykonania. Zamawiający 

wszystkie znane wymiary podał w załączniku nr 4. Rysunki z  załącznika nr 5 są szkicami koncepcyjnymi – 

projekt przed wykonaniem na podstawie własnego opomiarowania pomieszczeń powinien wykonać 

wykonawca. Zamawiający nie ma specjalnych wymagań ponad opisane w załącznikach do siwz. Jeżeli nie 

podano inaczej należy przyjąć standardowe ilości półek na segregatory a4 to jest 33cm między półkami bez 

grubości półek i przyjąć liczbę odpowiednią do wysokości. Nóżki na których stoją meble powinny mieć 

12cm. 

 

Powyższe odpowiedzi należy 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: 
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1. W SIWZ w cz. 15 Opis kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenie pkt. 2 ppkt b ) otrzymuje 

brzmienie „ 

b)termin dostawy 

Skala pkt: 0-100.  

                                                            ilość pkt. TDB 

 Ilość pkt. termin dostawy (x2)   = -------------------- x 100 

                                                                          TDN 

 

- TDN – ilość pkt. za najkrótszy termin dostawy = 100; 

- TDB - termin dostawy badanej oferty: 

 termin dostawy  do 15 kwietnia 2015  – 100 pkt 

 termin dostawy  do 20 kwietnia 2015 – 50 pkt 

 termin dostawy  do 30 kwietnia 2015  – 0 pkt” 

 

2. W SIWZ w cz. 4 Termin wykonania zamówienia zapis „do 15 kwietnia 2015” zastępuje się 

zapisem „ do 30 kwietnia 2015” 

 

3. W SIWZ w cz. 13 zapisy „27.02.2015” zastępuje się zapisami „02.03.2015” 

 

W związku z modyfikacjami i dopuszczeniami wymagającymi zmian w ofertach zamawiający 

przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.03.2015. Godziny pozostają bez zmian. 

 

        

         Z poważaniem 

 

 


