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Sieradz, dn. 07.12.2021 r. 

ZSiPOWŁ.261.2.2021        

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu i pomocy 

dydaktycznych pracowni zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu” 

 

Odpowiedzi na zapytania nr 1 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dotyczy Części II „Zakup i dostawa wyposażenia 

specjalistycznego sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego wyposażenie pracowni 

zawodowej: opiekuna medycznego”). 

 

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2021  r.  poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1.  

Dotyczy pakietu 2. Poz. 2. Materac do łóżka – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac szpitalny podkładowy, 

niegofrowany, z pianki T25 o wymiarach 90x 200x 12cm, w pokrowcu paro-przepuszczalnym, 

nieprzemakalnym? Takie rozwiązanie w zupełności spełni Państwa oczekiwania w zakresie edukacji 

w pracowni, nie zawyżając niepotrzebnie kosztów inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, nie wyraża zgody na taki materac.  

 

Pytanie 2  

Dotyczy pakietu 2. Poz. 3. Stolik przyłóżkowy – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową o wymiarach: 

 - wysokość: 800mm, 

 - szerokość: 430mm, 

 - głębokość: 430mm, 

 

Poniżej zdjęcie poglądowe szafeczki, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 
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Odpowiedź: 

Zamawiający, informuje iż dopuści stolik przyłóżkowy którego wymiary będą się mieściły w 

tolerancji +/- 5% od wymiarów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w 

pozycji dotyczącej Stolik przyłóżkowy - Części II Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowej: opiekuna 

medycznego.  

 

Pytanie 3 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 4. Parawan – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości parawan medyczny, którego 

konstrukcja wykonana jest z rur stalowych lakierowanych proszkowo na kolor biały? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści taki parawan.  

 

Pytanie 4  

Dotyczy pakietu 2. Poz. 11. Szafka przyłóżkowa – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, której 

konstrukcja nie umożliwia montażu blatu bocznego po prawej lub lewej stronie bez użycia 

narzędzi? Blat boczny montowany jest na stałe po jednej ze stron szafeczki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości szafki przyłóżkowej, której 

konstrukcja nie umożliwia montażu blatu bocznego po prawej lub lewej stronie bez użycia 

narzędzi. Blat boczny może być zamontowany na stałe po jednej ze stron szafki, wówczas kiedy 

szafka jest tzw. dwustronna, czyli szuflada i szafka otwierane z oby stron. 
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Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, o wymiarach: 

 - wysokość: 850mm, 

 - szerokość: 570mm, 

 - głębokość: 430mm, 

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje iż dopuści szafkę przyłóżkową której wymiary będą się mieściły w 

tolerancji +/- 5% od wymiarów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w 

pozycji dotyczącej Szafka przyłóżkowa - Części II Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowej: opiekuna 

medycznego. 

 

Pytanie 6 -  dotyczy zad. 1 poz. 6: 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 11. Szafka przyłóżkowa – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, w której 

wysokość blatu bocznego regulowana jest w zakresie: od 730mm do 1000mm? 

Poniżej zdjęcie poglądowe szafeczki, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, informuje iż dopuści szafkę przyłóżkową której wymiary będą się mieściły w 

tolerancji +/- 5% od wymiarów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w 

pozycji dotyczącej Szafka przyłóżkowa - Części II Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowej: opiekuna 

medycznego. 
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Pytanie 7: 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 3. Stolik przyłóżkowy – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, o wymiarach: 

 - wysokość: 800mm, 

 - szerokość: 400mm, 

 - głębokość: 460mm, 

Poniżej zdjęcie poglądowe szafeczki, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje iż dopuści stolik przyłóżkowy którego wymiary będą się mieściły w 

tolerancji +/- 5% od wymiarów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w 

pozycji dotyczącej Stolik  przyłóżkowy - Części II Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowej: opiekuna 

medycznego. 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 11. Szafka przyłóżkowa – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, o wymiarach: 

 - wysokość szafeczki:     800mm, 

 - regulacja wysokości blatu bocznego:   800-1200mm, 

 - szerokość szafeczki:     400mm, 

 - szerokość szafeczki z mechanizmem blatu bocznego: 620mm, 

 - głębokość:      460mm, 

 - wymiary blatu bocznego:    360x 520mm, 

Odpowiedź:  

Zamawiający, informuje iż dopuści szafkę przyłóżkową której wymiary będą się mieściły w 

tolerancji +/- 5% od wymiarów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w 
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pozycji dotyczącej Szafka przyłóżkowa - Części II Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowej: opiekuna 

medycznego. 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 11. Szafka przyłóżkowy – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, której 

regulowany blat boczny można przekładać z lewej na prawą stronę szafeczki z wykorzystaniem 

narzędzi (śrubokręta)? 

Poniżej zdjęcie poglądowe szafeczki, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości szafki przyłóżkowej, której 

konstrukcja nie umożliwia montażu blatu bocznego po prawej lub lewej stronie bez użycia 

narzędzi. Blat boczny może być zamontowany na stałe po jednej ze stron szafki, wówczas kiedy 

szafka jest tzw. dwustronna, czyli szuflada i szafka otwierane z oby stron. 

 

Pytanie 10: 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 11. Szafka przyłóżkowa – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, której blaty 

wykonane są z tworzywa HPL – co jest rozwiązaniem trwalszym, odporniejszym i korzystniejszym 

dla Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Tak Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową, której blaty 

wykonane są z tworzywa HPL. 
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Pytanie 11: 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 11. Szafka przyłóżkowa – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, o wymiarach: 

 - wysokość szafeczki:     875mm, 

 - regulacja wysokości blatu bocznego:   760-1110mm, 

 - szerokość szafeczki:     434mm, 

 - szerokość szafeczki z mechanizmem blatu bocznego: 555mm, 

 - głębokość:      451mm, 

 - wymiary blatu bocznego:    370x 550mm, 

Odpowiedź: 

Zamawiający, informuje iż dopuści szafkę przyłóżkową której wymiary będą się mieściły w 

tolerancji +/- 5% od wymiarów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w 

pozycji dotyczącej Szafka przyłóżkowa - Części II Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego 

sprzętu i urządzeń oraz mebli stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowej: opiekuna 

medycznego. 

 

Pytanie 12: 

Dotyczy pakietu 2. Poz. 11. Szafka przyłóżkowa – 3szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową, której fronty 

wykonane są z estetycznego tworzywa HPL? Jak na zdjęciu poniżej. 

Poniżej zdjęcie poglądowe szafeczki, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

 

 
Odpowiedź: 

Tak Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową, której blaty 

wykonane są z tworzywa HPL z uwzględnieniem kolorystyki podanej w szczegółowym opisie 

zamówienia. 
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