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WYJAŚNIENIE NR 2 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa 645 

tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Osiedla Studenckiego Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje wnioski o 

udzielenie wyjaśnień treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

Jaki jest sposób montażu szuflad ? – podwieszane szuflady na prowadnicach metalowych 

łożyskowanych montowanych do stelaża łózka czy na kółkach jezdnych po podłodze ? Jeżeli 

na kółkach to jaki rodzaj kółek , metalowe łożyskowane z miękką nakładką do podłóg 

twardych, jakiej średnicy? 

Odpowiedź:  

szuflady na kółkach jezdnych po podłodze, kółka metalowe, łożyskowe z miękką nakładką. 

Każda szuflada posiada 4 kółka na spodzie oraz 2 kółka boczne w tylnej części szuflady 

(jedno po lewej, drugie po prawej). 

Pytanie 2.  

Czy szuflady mają posiadać uchwyty meblowe do otwierania czy tylko wyprofilowany front 

szuflady na włożenie ręki? 

Odpowiedź:  

szuflada ze szczeliną wyprofilowaną do włożenia ręki. 

Pytanie 3.  

Proszę o dołączenie poglądowego zdjęcia, rysunku tapczanu jakie Zamawiający np. już 

posiada - bardzo ważne 

Odpowiedź:  

Dołączamy zdjęcia. 

Pytanie 4.  

Jak ma być wykończony materac – czy pianka ma być obłożona pokrowcem pościelowym w 

kolorze białym i całość ma być wkładana w pokrowiec szenilowy? 

Odpowiedź:  

materac ma być obłożony pokrowcem pościelowym i całość ma być wkładana w pokrowiec 

szenilowy. 

Pytanie 5.  

Czy materac ma być luzem kładziony na łóżko czy ma być zespolony z łóżkiem (rodzaj 

leżyska) 

Odpowiedź:  

materac wkładany luzem na łóżko. 

Pytanie 6.  

Czy pod materacem ma być płyta meblowa obustronnie laminowana czy płyta wiórowa 

surowa? 

Odpowiedź:  

płyta obustronnie laminowana 



 

Pytanie 7.  

Czy płyta pod materacem ma być trwale zespolona ze stelażem łózka czy luźno kładziona na 

stelaż? 

Odpowiedź:  

płyta luźno kładziona na stelaż 

Pytanie 8.  

Jak ma być wykonane dno szuflad – czy również z płyty meblowej obustronnie laminowanej 

o gr 18 mm? 

Odpowiedź: 

płyta w szufladzie obustronnie laminowana o grubości 18 mm 
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