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Dotyczy: Dostawa  mebli na Izbę Przyjęć oraz  Ośrodka Żywienia Klinicznego -  PN 19 /22 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), 
Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do 
Zamawiającego wraz   z wyjaśnieniami:  

 

Dotyczy załącznika nr 15 – Lodówka podblatowa do zabudowy 

  

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę, której czas utrzymania 

temperatury w przypadku braku zasilania wynosi min. 9h? 

Odp.Tak. Zamawiający wyraża zgodę zaoferowania lodówki , której czas utrzymania 

temperatury w przypadku braku zasilania wynosi min. 9h 

  

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby lodówka była w klasie energetycznej A+? 

W 2021 roku zmieniono etykiety energetyczne, obecnie nie ma na rynku wyrobów w 

klasie A+. 

Odp. 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z klasy energetycznej A  lub B lub  C. 



  

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę, której rocznej zużycie prądu 

wynosi min. 130 kWh? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lodówki, której rocznej zużycie prądu 

wynosi max 130 kWh 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę o pojemności użytkowej 

chłodziarki wynoszącej min. 100 litrów? 

Odp.Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lodówki , o pojemności użytkowej 

chłodziarki wynoszącej min. 100 litrów. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę o pojemności użytkowej 

zamrażarki wynoszącej min. 10 litrów? 

Odp.Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lodówki , o pojemności użytkowej 

zamrażarki wynoszącej min. 10 litrów. 

6. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu klasy energetycznej N? 

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lodówki bez wymogu 

spełniania  klasy  energetycznej N. 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę z poziomem hałasu min. 35 dB? 

Odp.Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lodówki z poziomem hałasu 

maks. 35dB 

8. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podania dobowego zużycia energii? 

Odp. Tak. Zamawiający rezygnuje z wymogu podania dobowego zużycia energii. 

  

9. Czy Zamawiający zrezygnuje z kryterium wagi dla lodówki? 

Odp.Tak. Zamawiający rezygnuje z  kryterium wagi dla lodówki 



  

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę o wymiarach: 

 szerokość: max. 600 mm,  

 głębokość: max. 615 mm, 

 wysokość: max. 850 mm? 

Odp. Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę o wymiarach 

 szerokość: max. 600 mm,  

 głębokość: max. 615 mm, 

 wysokość: max. 850 mm? 

  

  

 


