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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 12/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych 

oraz różnych mebli i wyposażenia.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 21, pozycja 5) 

„Proszę o wskazanie modelu bądź zdjęcia metalowej kasetki na leki. Proszę o informacje czy 

oświetlenie LED ma być pod każdą półką, czy tylko np pod wieńcem górnym. Proszę o podanie 

długości blatu. Proszę o wymiary kontenerka na kółkach. Proszę o wymiary szkła hartowanego 

między szafkami” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje modelem bądź zdjęciem metalowej kasetki. Zamawiający wymaga 

metalowej kasetki zamontowanej na stałe w przedniej części półki, w kolorze grafitowym lub białym, 

zamykaną na kluczyk, który chroni zawartość przed dostępem osób nieupowaznionych, o wymiarach: 

15-16 cm (wysokość), 24-26 cm (szerokość) i 25-27 cm (głębokość), z pojedynczym dnem.  

Zamawiający dopuści w szafce na leki, oświetlenie LED jedynie pod wieńcem górnym. Długość blatu 

okładczego określono jako blat na całej długości ściany, ok. 5 m (+/- 50 cm).  Wymiary kontenerka na 

kółkach blokowanych - wymiary: 40 cm (szerokość), 40 cm (głębokość) i 70 cm (wysokość), z 3 

szufladami z systemem cichego domyku, wchodzący pod blat, zamykany na kluczyk. Szkło hartowane 

między szafkami winno być zabezpieczeniem ściany na całej długości blatu czyli ok. 5 m (+/- 50 cm),  

i wysokości ok. 45 cm (+/- 10 cm), czyli wysokości między dolną a górną zabudową.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 21, pozycja 6) 

“Proszę o wymiary listwy przyściennej”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przez określenie listwy przyściennej rozumie listwę przyblatową, jako element 

wykończeniowy blatu dwustanowiskowego, wzdłuż długości całego blatu ok. 200 cm. Wysokość listwy 

oszacowano w przedziale 13-30 mm.  


