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Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

Znak sprawy: ZŻM/30/2019 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawa i montaż 

wyposażenia szatni, przestrzeni dydaktyczno opiekuńczej, wypoczynkowej i stołówki, do 

dwóch publicznych żłobków na terenie Szczecina w podziale na dwie części”  
Żłobek nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin 

Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, 70-783 Szczecin 

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1: 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1 do Części I 

Poz. 16  - Czy Zamawiający zaakceptuje szafę na łóżeczka z drzwiczkami wykonanymi z 

płyty laminowanej w tonacji brzozy?  Zmiana ta nie spowoduje zmiany funkcjonalności tego 

mebla.  

Odpowiedź:   

Zamawiający nie akceptuje koloru brzozy. 

 

Pytanie nr 2 do Części I 

Poz. 18 -  Czy Zamawiający dopuści szafę o głębokości 49,8 cm? Szafa o takiej głębokości 

będzie bardziej pojemna i praktyczna w użytkowaniu 

Odpowiedź:   

Zamawiający dopuści szafę o głębokości 49,8 cm. 

 

Pytanie nr 3 do Część I 

Poz. 19 - Proszę o informację czy Zamawiający wymaga, żeby meble były wykonane z białej 

płyty czy klon. Czy wymiar regału który Państwo oczekują jest poprawny? Według Państwa 

opisu regał ma mieć wysokość 223 cm i do tych regałów mają być dostarczone dodatkowo 

nadstawki.  Proszę o informację w jaki rozmiarze nadstawek oczekuje Zamawiający. 

Odpowiedź:   

Zamawiający oczekuję mebli wykonanych z białej płyty. 

Zamawiającemu chodzi o 3 regały o wymiarach 82 x 48 x 82,2 cm 
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 Nadstawki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm.  

wym. 82 x 48 x 35,2 cm  

wym. 82 x 48 x 70,4 cm  

wym. 82 x 48 x 105,6 cm  

Wymiary całego zestawu 246 x 48 x 187,80 cm 

 

 

 


