Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
CENTRALA
ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-999-31/32, fax. (22) 22-999-33

Warszawa, 29 maja 2013 r.

Wszyscy zainteresowani
Nr sprawy ZP/3/V/2013

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Zakup wraz z dostawą, montażem i rozmieszczeniem w wyznaczonych pomieszczeniach
mebli medycznych i warsztatowych oraz wyposażenia warsztatowego dla SP ZOZ Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe realizowane w ramach PO IiŚ 2007-2013, działanie 12.1 Rozwój
systemu ratownictwa medycznego dla projektu kluczowego pod nazwą: „Budowa i remont
oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Etap 2”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 zadań)”.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej
Ustawą, informuje, iż w dniu 22.05.2013 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, na które udziela
następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmian treści SIWZ:

Pytanie nr 1:
Zadanie: 1, 4, 7 poz. 3 i 4 Stoły warsztatowe.
Czy zamawiający dopuści w stołach warsztatowych blat o grubości 40 mm wykonany z płyt
wiórowych i sklejki bukowej, pokryty blachą ocynkowaną o gr. 1,5 mm zabezpieczony przed
uszkodzeniami stalową ramą będącą elementem konstrukcyjnym stołu. Takie rozwiązanie zapewnia
dużą stabilność stołu oraz obciążenie blatu min. 800 kg.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
sklejki bukowej zamiast drewna bukowego.
Pytanie nr 2:
Zadanie: 1, 4, 7 poz. 5 Biurko metalowe.
W opisie jest informacja: „szuflady o wysokości 106 i 245 mm z centralnym zamkiem” a poniżej w
ramce „kontener o wysokości szuflad 3 x 106 mm” Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy podany
wymiar 245 mm. Blat biurka ma być wykonany z płyty melaminowej gr. 25 mm jak w meblach
biurowych, czy z płyty pokrytej laminatem. Jaki ma być kolor blatu?
Odpowiedź:
Wymiar 245 mm dotyczy przedniej ścianki dolnej szuflady. Blat z płyty pokrytej laminatem
w kolorze biurka.
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Pytanie nr 3:
Zadanie: 1, 4, 7 poz. 6 Regały magazynowe.
Czy regały są lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035 ?
Czy regulacja półek może być w odstępach 45 mm ?
Ile regał ma posiadać półek, 4 jak w opisie czy 5 zgodnie z rysunkiem ?
Odpowiedź:
Regały są lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035.
Zamawiający dopuszcza regulację półek w odstępach 45 mm.
Mebel musi posiadać cztery półki plus półka u góry jako zwieńczenie regału jak na rysunku.

Powyższe zmiany treści SIWZ należy traktować jako integralną część SIWZ i uwzględnić
je w przygotowywaniu ofert.
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