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Busko – Zdrój, dnia 13 września  2012 r. 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest dostawa wyposaŜenia meblowego 
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, z 
zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.). 
 
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2012 roku, numer 
ogłoszenia 191985 – 2012. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców: 
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu. 
 
Zapytanie 1:  
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie części 3 pn. „Pozostałe wyposaŜenie” i złoŜenie oferty tylko na tę 
część (zmiana zapisu w pkt. 6 SIWZ). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na złoŜenie oferty częściowej na cały załącznik nr 3 „Pozostałe wyposaŜenie”. 
Tym samym modyfikuje się zapis SIWZ w pkt. 6 i dopuszcza się moŜliwość składania ofert częściowych na 
wyŜej wymieniony załącznik. 
Ponadto wprowadza się dodatkowy formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. 
 
Zapytanie 2: 
W związku z przygotowaniem oferty na przetarg proszę o wyjaśnienie, czy poszczególne tabele są 
traktowane jako oddzielne pakiety i czy istniej moŜliwość złoŜenia oferty tylko na jeden z nich? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na zapytanie nr 1. 
 
Zapytanie 3: 
Dotyczy: 3. Pozostałe wyposaŜenie poz. 6 pojemnik na odpady stelaŜowy 
Czy Zamawiający wymaga stelaŜa wykonanego ze stali kwasoodpornej, z pokrywą wykonaną z wytrzymałego 
tworzywa ABS? Pokrywa z tworzywa opadająca na kołnierz gumowy jest cicha, bez hałaśliwych elementów 
metalowych jak w przypadku pokrywy ze stali.  
Odpowiedź: 
Zamawiający precyzuje zapisy SIWZ i warunki graniczne dla pozycji 6 załącznika nr 3 – pojemnik na odpady 
stelaŜowy o poj. min. 60 l (czerwone i niebieskie pokrywy) w następujący sposób: 
1. stojaki wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, 
2. stojaki z przystosowaniem do wykorzystaniem worków o pojemności od 60 do 120 l, 
3. nogi stojaka mocowane do korpusu przy pomocy nakrętek co ułatwia transport i magazynowanie, 
4. stojaki wyposaŜone w stalową obręcz , która skutecznie mocuje worek na korpusie, 
5. stojaki wyposaŜone w plastikową klapę mocowaną na korpusie (czerwone i niebieskie pokrywy) , 
6. wymiary stojaka 90 wysokość x 40 długość x 40 szerokość cm +/- 10 % tolerancji. 
Zamawiający nie wymaga stelaŜa wykonanego ze stali kwasoodpornej, z pokrywą wykonaną z wytrzymałego 
tworzywa ABS. 
 
Zapytanie 4: 
Dotyczy: 3. Pozostałe wyposaŜenie poz. 6 pojemnik na odpady stelaŜowy 
Czy Zamawiający wymaga stelaŜa na kółkach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga stelaŜa na kółkach. 
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Zapytanie 5: 
Dotyczy: 3. Pozostałe wyposaŜenie poz. 6 pojemnik na odpady stelaŜowy 
Czy Zamawiający wymaga pokrywy otwieranej za pomocą pedału noŜnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga pokrywy otwieranej za pomocą pedału noŜnego. 
 
Zapytanie 6: 
Ze względu na to, Ŝe warunkiem uzyskania atestu higienicznego na dygestoria i meble laboratoryjne jest 
posiadanie atestu na poszczególne ich części, czy Zamawiający dopuści przedstawienie atestu PZH na 
poszczególne elementy mebli laboratoryjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza posiadanie atestu PZH na poszczególne elementy mebli laboratoryjnych. 
 
Zapytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie przez wykonawcę protokołu z badań wystawionego przez 
uprawnioną jednostkę badawczą „ATEST”, potwierdzającego zgodność produkowanych mebli laboratoryjnych 
z normami PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 14727:2006? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie protokołu z badań wystawionego przez uprawnioną jednostkę 
badawczą. 
 
Zapytanie 8: 
Czy Zamawiający wymaga zastosowania przy produkcji stołów laboratoryjnych stelaŜa w kształcie litery „A”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy produkcji stołów laboratoryjnych stelaŜa w kształcie litery „A”. 
 
Zapytanie 9: 
Proszę o sprecyzowanie  jakiego materiału Zamawiający Ŝąda od wykonawcy gdyŜ zapis „Blaty wykonane z 
materiału o duŜej odporności mechanicznej, termicznej i chemicznej (kwas octowy, barwniki). Blaty 
wykonane z materiału o szczelnie zamkniętej strukturze, dający się łatwo czyścić i dezynfekować. Przednia 
krawędź blatu bez doklejania” jest zbyt ogólny.  
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na zapytanie nr 14. 
 
Zapytanie 10: 
Czy Zamawiający Ŝąda aby kaŜda zabudowa meblowa posiadała blat o wymiarach równych jej całkowitej 
długości a szafki umieszczone były pod blatem (na kółkach, nóŜkach lub podwieszone), czy moŜe blat ma 
być umieszczony tylko na stanowiskach do pracy a szafki wymienione w zabudowie mają być osobnymi 
elementami stojącymi obok miejsc do siedzenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby kaŜda zabudowa meblowa, w której występuje blat, była tak wykonana aby blat 
był równy całkowitej długości kaŜdej zabudowy meblowej a szafki z danej zabudowy były pod blatem. Meble 
oparte na nóŜkach o wysokości min. 150 mm z moŜliwością poziomowania w zakresie min 25 mm. 
 
Zapytanie 11: 
Czy Zamawiający moŜe doprecyzować w jakiej technologii mają być wykonane meble i które ewentualnie 
mają być wykonane w systemie stelaŜa aluminiowego? 
Odpowiedź: 
Rysunki poglądowe znajdujące się w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” stanowią 
jedynie podpowiedź dla Wykonawcy w zakresie kształtu a nie w zakresie materiału z jakiego mają być 
wykonane. 
Odnośnie doprecyzowania technologii wykonania mebli to Zamawiający wskazuje: 
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1. Tabela nr 1 (zabudowa meblowa, regały, szafki) załącznika nr 1 do SIWZ w kolumnie „sposób 
wykonania” określa, które meble mają być wykonane tylko z płyty meblowej, a które z płyty meblowej 
plus konstrukcja stalowa, 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy produkcji stołów laboratoryjnych stelaŜa w kształcie litery 
„A”. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania konstrukcji stalowej bądź aluminiowej stelaŜa.  
 
Zapytanie 12: 
Czy meble jako wyrób gotowy mają posiadać atest higieniczny dopuszczający ich uŜytkowanie w placówkach 
słuŜby zdrowia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga posiadanie atestu higienicznego (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) 
dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach i placówkach medycznych dla poszczególnych elementów 
zabudowy meblowej, jak i dla gotowego wyrobu medycznego. 
 
Zapytanie 13: 
Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający w zabudowie meblowej wymaga szafek podwieszanych na stelaŜu, 
stojących na nóŜkach czy moŜe jezdnych? 
Odpowiedź: 
Meble oparte na nóŜkach. 

                                                                                                                 
Zapytanie 14: 
Czy Zamawiający dopuści blat wykonany z: 
- konglomeratu kwarcowo – granitowego charakteryzującego się dostateczną odpornością chemiczną oraz 
dobrą odpornością mechaniczną i termiczną grubości 20 mm, lub 
- Ŝywicy fenolowej charakteryzującej się dobrą odpornością chemiczną oraz dostateczną odpornością 
mechaniczną i termiczną o grubości 20 mm, lub 
- ceramiki litej (technicznej) charakteryzującej się bardzo dobrą odpornością chemiczną, mechaniczną i 
termiczną, grubość płytek 8 mm + grubość podkładu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający stawia warunek graniczny w zakresie materiału z którego mają być wykonane blaty mebli w 
ten sposób, Ŝe blat ma być wykonany z konglomeratu kwarcowo – granitowego charakteryzującego się 
dostateczną odpornością chemiczną oraz dobrą odpornością mechaniczną i termiczną o grubości 20 mm. 
 
Zapytanie 15: 
Proszę o sprecyzowanie opisu pozycji 50 w dziale „Zabudowa meblowa, regały, szafki”: 
1. czy Zamawiający podał juŜ łączną długość płyt, która obejmuje zabudowę wszystkich pomieszczeń, 
2. czy Zamawiający pisząc „zabudowa we wszystkich pomieszczeniach Działu Diagnostyki Laboratoryjnej 

płyt gipsowo – kartonowych poprzez nałoŜenie na górną część płyty blatów meblowych” ma na myśli 
nałoŜenie na górną część zabudowy rur lub grzejników w celu nadania zabudowie estetycznego wyglądu 
i ochrony przed uszkodzeniami?   

Odpowiedź: 
Ad 1) Zamawiający w poz. 50 podał łączną długość blatów meblowych dla róŜnych szerokości górnej części 
płyty gipsowo - kartonowej, przy czym na etapie wykonywania umowy po stronie Wykonawcy leŜy 
obowiązek odpowiedniego docięcia blatów meblowych na wymiar w zaleŜności od miejsca ich montaŜu na 
wykonanej juŜ zabudowie kartonowo – gipsowej. Przedmiotowe płyty gipsowo – kartonowe są w zasadzie w 
11 pomieszczeniach ze wszystkich pomieszczeń Działu Diagnostyki Laboratoryjnej. 
Ad 2) W 11 pomieszczeniach Działu Diagnostyki Laboratoryjnej jest juŜ wcześniej wykonana zabudowa rur 
itp. płytami gipsowo – kartonowymi. Zamawiający chce dla estetyki i ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi wykonania zabudowy tych płyt gipsowo – kartonowych poprzez zamontowanie na ich górnej 
części płyt meblowych, kolor do uzgodnienia z Wykonawcą. Materiałem na zabudowę tych płyt gipsowo – 
kartonowych ma być płyta meblowa -  wiórowa o grubości 15 mm – 20 mm, obustronnie  
melaminowana, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. 
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Zapytanie 16: 
Czy Zamawiający moŜe wyjaśnić w jaki sposób blat z pozycji 14 ma być składany na ścianę? 
Odpowiedź: 
Blat składany na ścianę ma być na takich zawiasach aby w pozycji roboczej był połoŜony prostopadle do 
ściany, a w pozycji spoczynku blat ma równolegle przylegać do ściany. Wybór zawiasu leŜy w gestii 
Wykonawcy przy czym zawias winien być łatwy w obsłudze. 

 
 
   

Z powaŜaniem 
W imieniu Zamawiającego 

                                                     Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju 
                                                                                Dr n. med. Grzegorz Gałuszka 

 
 
 
 


