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Szczecin, dnia 01.08.2019 

ZP/220/57/19 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych, wyposażenia medycznego, 

krzeseł i kanap. 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1, Pakiet nr. 6 Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Ad pkt 1-8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek nieznacznie różniący się od opisanego -  długość całkowita 
naszego wózka 2170mm; szerokość całkowita 790mm; oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w 
zakresie 0-90 stopni. Kąt przechyłu Trendelenburga i Anty- Trendelenburga 16 stopni(+-3stopnie); wózek wyposażony w 
cztery elementy odbojowe w narożnikach leża; materac zdejmowany wykonany z materiały nieprzemakalnego; odpornego 
na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących w jednym kolorze bez uchwytów do przenoszenia? Pozostałe parametry 
zgodnie z opisanymi warunkami granicznymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Długość całkowita wózka 2050 mm(+/-50mm), szerokość całkowita 730mm(+/-30mm) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek do transportu pacjentów, którego wymiary zewnętrzne wynoszą: 
Długość całkowita wózka 2170mm±10 mm 
Szerokość całkowita z opuszczonymi barierkami 735mm 
Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami 790mm±10 mm 

Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 600mm-900mm (+/-30mm) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek do transportu pacjentów, posiadający hydrauliczną regulację wysokości leża 
dostępną z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej:  

610mm (+15mm,-25mm) – 910 mm ± 10 mm 

Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjentów 
gwarantując bezpieczeństwo podczas opuszczania i podnoszenia leża wózka. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 4, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0o do 600 (+/-30) 
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Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek do transportu pacjentów, którego regulacja segmentu pleców manualna ze 
wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 00 do 90°(± 5°) zapewnia optymalne rozwiązanie, które bardzo dobrze 
sprawdza się w praktyce użytkowej.  

Możliwość odpowiedniej regulacji segmentu pleców zapewnia wykonanie badania RTG w szerokim zakresie kąta oparcia 
pleców. Oferowane parametry są właściwie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu 
pacjentów i możliwości wykonywania badań. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Kąt przechyłu Trendelenburga 0-20°, anty-Trendelenburga 0-12° 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek do transportu pacjentów, posiadający regulację przechyłów wzdłużnych 
tj.pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  +16°/-16°(±3°). Oferowane 
rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w 
praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 6, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Wózek zaopatrzony w cztery krążki odbojowe w narożnikach leża. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek do transportu pacjentów zaopatrzony w odpowiednie elementy 
zabezpieczające, zlokalizowane na szczycie wózka od strony wezgłowia i końcu wózka od strony nóg ,które zapewnia 
optymalne zabezpieczenie dla pełnej ochrony zarówno wózka jak i ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo 
wózek zaopatrzony jest w piąte koło kierunkowe, które zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem dla 
bezpieczeństwa prowadzenia wózka do transportu pacjenta. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla 
zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Materac zdejmowalny wykonany z materiału nieprzemakalnego, odpornego na działanie środków myjących i 
dezynfekujących, z uchwytami umożliwiającymi przeniesienie pacjenta. Kolor do wyboru wg oferowanej palety kolorów. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek do transportu pacjentów wyposażony w materac piankowy 2 warstwowy, w 
pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, 
odporny na działanie środków myjących i dezynfekujących, o grubości ok. 8 cm, materac mocowany na rzepy,  w sposób 
uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, jednokolorowy. Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce 
użytkowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr, oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi w zakresie od 0-70 stopni?  

Odpowiedź: 
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Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu TB wynoszący 12 stopni? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od wymaganego, czterosegmentowe leże z możliwością regulacji pleców jak 
i nóg?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 11, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej  

Czy Zamawiający dopuści koła jezdne o średnicy 150 mm, blokowane centralnie? Parametr ten nieznacznie różni się od 
wymaganego, który można uznać za równoważny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 12, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - miejsce na butlę z tlenem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 13, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający odstąpi od uchwytu na prześcieradło w rolce po stronie wezgłowia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 14  

Czy Zamawiający wraz z zamieszczeniem na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zamieści również wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 15  

Rozdział XVII pkt 5 SIWZ: Czy dla zadania nr 6 Zamawiający dopuści, aby wzornik kolorystyki tapicerki materaca został 
dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej? 
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Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 16, §1 ust. 4 

Spełnienie warunku zapisanego w tym ustępie może okazać się niemożliwe dla Zamawiającego w sytuacji, gdy zgodnie z 
zapisem w Rozdziale XVII pkt 5 SIWZ, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wzornik w drugim dniu po podpisaniu 
umowy. W związku z powyższym proponujemy, aby treść wspomnianego ustępu brzmiała następująco: „Wykonawca w 

terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), po podpisaniu umowy 

dostarczy Zamawiającemu wzornik płyt, tapicerek, blatów i frontów stosowanych u Wykonawcy w celu ustalenia kolorów 

mebli, a Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy), po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy wymagane kolory płyt, tapicerek, blatów i frontów”?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. 

 

Pytanie nr 17, §5 ust. 2 pkt. c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego punktu na następującą: „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

bezpośredni kontakt z serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w 

godzinach od 7:00 do 15:00”? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. 

 

Pytanie nr 18, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, który posiada oparcie pleców 
regulowane za pomocą sprężyn gazowych z blokadą w korzystniejszym zakresie wynoszącym od 00 do 700?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 19, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, który posiada korzystniejszy 
zakres regulacji kąta przechyłu Trendelenburga wynoszącym od 00 do 230? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 20, ZADANIE NR 6: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 4 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów o całkowitej szerokości 790 mm? Oferowany 
zakres w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 21, ZADANIE NR 6: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 4 szt. 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z regulacją oparcia pleców w zakresie od 0˚ 
do 65˚? Oferowany zakres jest lepszy a w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 22, Zadanie 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o kątach przechyłu Trendelenburga 0-12°, anty-
Trendelenburga 0-8°?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 23, Zadanie nr 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Pkt. 1. 

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2150mm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 24, Zadanie nr 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Pkt. 3 

Czy Zamawiający dopuści lepszy zakres regulacji segmentu pleców, tj. 0-70 stopni?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 25, Zadanie nr 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Pkt. 4 

Czy Zamawiający dopuści przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga 15 stopni? Parametr ten w nieznaczny sposób 
odbiega od oczekiwanego. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 26, Zadanie nr 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Pkt. 6 

Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione płytą metalową nieprzezierną dla RTG umożliwiającą wykonanie poprawnej 
reanimacji?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 27, Zadanie nr 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 
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Pkt. 10 

Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne lakierowane proszkowo w technologii antybakteryjnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 28, Zadanie nr 6: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej 

Pkt. 14 

Czy w rozumieniu pkt 14 Zamawiający dopuści dedykowane miejsce na prześcieradło w rolce po stronie wezgłowia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga uchwytu na prześcieradło w rolce po stronie wezgłowia. 

 

Pytanie nr 29, Zadanie nr 2: wyposażenie ze stali nierdzewnej (załącznik nr 3 do formularza oferty) 
Poz. 2.1 stelaż jezdny podwójny na odpady medyczne z pokrywami: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 860x580x1050mm. Wyrób 
spełnia wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ dla tej pozycji. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 30, Zadanie nr 2: wyposażenie ze stali nierdzewnej (załącznik nr 3 do formularza oferty) 

Poz. 2.2 wózek transportowy typu platforma: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 1080x600x850mm i 
wyposażonego w wysokiej jakości zespół jezdny – kółka fi 100mm? Wyrób spełnia wszystkie pozostałe parametry opisane 
w SIWZ dla tej pozycji.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 31, Zadanie nr 2: wyposażenie ze stali nierdzewnej (załącznik nr 3 do formularza oferty) 

Poz. 2.4 stojak z misą na odpady: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 600x560x850mm. Wyrób 
spełnia wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ dla tej pozycji. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 32, Zadanie nr 2: wyposażenie ze stali nierdzewnej (załącznik nr 3 do formularza oferty) 

Poz. 2.5 stojak podwójny z misami na odpady: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 560x700x850mm. Wyrób 
spełnia wszystkie pozostałe parametry opisane w SIWZ dla tej pozycji.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 33, Pakiet nr 6 
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej o poniższych 
parametrach: 

- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 530-900mm; 

- Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0° do 80°; 

- Kąt przechyłu Trendelenburga 0-12°, anty-Trendelenburga 0-12°; 

- Wózek zaopatrzony w listwy odbojowe; 

- Materac wykonany z materiału nieprzemakalnego, odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących – kolor 
czarny.  

Odpowiedź: 

- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 530-900mm - Tak, Zamawiający dopuszcza; 

- Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0° do 80° - Tak, Zamawiający dopuszcza; 

- Kąt przechyłu Trendelenburga 0-12°, anty-Trendelenburga 0-12° - Tak, Zamawiający dopuszcza; 

- Wózek zaopatrzony w listwy odbojowe – Zamawiający nie wyraża zgody; 

- Materac wykonany z materiału nieprzemakalnego, odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących – kolor 
czarny – Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pozostałe parametry wymagane jak w SIWZ.   

 

Pytanie nr 34, Zadanie nr 1.I i 1.II (Załącznik nr 3 do Formularza oferty) 

Lp. 2 

Czy zamawiający dopuści produkt jedynie z certyfikatem ISO 13485, który to jest certyfikatem tożsamym (bardziej 
rozbudowanym) niż ISO 9001?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 35, Zadanie nr 1.I i 1.II (Załącznik nr 3 do Formularza oferty) 

Lp. 3 

Czy zamawiający zrezygnuje w całości z tego punktu z uwagi na fakt, że norma PN-EN 13150:2004 jest normą dotyczącą 
stołów roboczych dla laboratoriów, a taki asortyment nie występuje w przedmiotowym postępowaniu. Natomiast druga 
norma tj. 14727:2006 została wycofana. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 36, Zadanie nr 1.I i 1.II (Załącznik nr 3 do Formularza oferty) 

Lp. 13,14,23 

Czy zamawiający dopuści mocowanie półek w szafach i szafkach na metalowych wspornikach lub równoważnych 
osadzonych w typoszeregu nawierceń bezpośrednio w boku szafy, z uwagi na fakt, że system regulacji skokowej oparty o 
rastrowane listwy umieszczone w bokach szaf jest rozwiązaniem oferowanym przez jedną firmę istniejąca na rynku, co 
rażąco wpływa na zasadę zachowania konkurencyjności.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 37, Zadanie nr 1.I i 1.II (Załącznik nr 3 do Formularza oferty) 

Lp. 16 

Czy zamawiający dopuści fronty meblowe wykonane z płyty meblowej melaminowanej w klasie higieny E1? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 38, Zadanie nr 1.I i 1.II (Załącznik nr 3 do Formularza oferty) 

Lp. 25 

Czy zamawiający dopuści zamykanie szuflad zamkiem centralnym?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 39, Zadanie nr 1. (Załącznik nr 2 do Formularza oferty) 

Lp. 3, 4 

Prosimy o podanie wysokości nadstawki. 

Odpowiedź: 

30 cm, z półką w środku. 

 

Pytanie nr 40, Zadanie nr 4.2: Stolik zabiegowy 

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o wysokości 900 mm? Podana w SIWZ wysokość wózka jest stosunkowo bardzo 
mała, w związku z czym praca przy wózku będzie nieergonomiczna.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 41, Zadanie nr 4.4: Stojak na płyny infuzyjne 

Czy Zamawiający dopuści stojak na płyny infuzyjne wyposażony w podstawę z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 42, Zadanie nr 4.4: Stojak na płyny infuzyjne 

Czy Zamawiający dopuści stojak na płyny infuzyjne wyposażony w podstawę o szerokości 600 mm?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 43, Zadanie nr 4.4: Stojak na płyny infuzyjne 

Czy Zamawiający dopuści stojak na płyny infuzyjne wyposażony w kolumnę stalową lakierowaną proszkowo? 



  

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

www.spsk2-szczecin.pl 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 44  

W załączniku nr 3 do formularza oferty: Opis przedmiotu zamówienia, dotyczącego Zadania nr 4, wskazano iż oferowany 
asortyment ma zostać dostarczony jako wyrób gotowy do użytku, z wykluczeniem dostawy do samodzielnego montażu. W 
związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w §3 pkt. 1 dotyczącego wniesienia, ustawienia, we wskazanym 
miejscu oraz montażu oferowanego asortymentu w zakresie zadania nr 4. Oferowane produkty dostarczone zostaną w formie 
złożonej, gotowej do użytku.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstąpi od zapisu. Prosimy o czytanie ze zrozumieniem. W SIWZ jest: „Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć zamówione meble na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, dokonać ich wniesienia do Magazynu 

Głównego lub do innej jednostki organizacyjnej wskazanej przez Zamawiającego zlokalizowanej w Szczecinie przy Al. 

Powstańców Wlkp.72, dokonać ich ustawienia we wskazanym miejscu oraz dokonać montażu, w przypadku dostawy mebli 

w częściach.”  

Również § 3 ust. 3, 4 i 5 jest informacja o montażu (o ile występuje).  

 

Pytanie nr 45, Zadanie nr 7 – Wózki inwalidzkie 

Czy Zamawiający dopuści nośność 130 kg – opisany wózek w SIWZ Jazz lub równoważy posiada właśnie taką nośność. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu 
modyfikacji SIWZ. 
 

1. Wykreśla się z SIWZ rozdział II § 1 ust. 4 i w to miejsce wprowadza się § 1 ust. 4 w nowym brzmieniu: 

„4. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), po 

podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu wzornik płyt, tapicerek, blatów i frontów stosowanych u Wykonawcy w celu 

ustalenia kolorów mebli, a Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy), po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy wymagane kolory płyt, tapicerek, blatów i 

frontów.” 

2. Wykreśla się z SIWZ rozdział II § 5 ust. 2 lit. c i w to miejsce wprowadza się § 5 ust. 2 lit. c w nowym brzmieniu: 

„c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpośredni kontakt z serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku, z 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 15:00.” 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

   Z poważaniem 
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