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WYJAŚNIENIE NR 2 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa wyposażenia do Ośrodka 

Wypoczynkowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje pytania do specyfikacji warunków zamówienia 

wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1 

dotyczy zestawu mebli kuchennych. czy nie jest pomyłką że zamawiający w opisie wskazał głębokość szafek 

kuchennych nie więcej jak 44cm gdzie jednocześnie w tym komplecie ma zmieścić się lodówka podblatowa. 

Standardowo szafki kuchenne maja głębokość 52cm i w do takiej głębokości pasują lodówki. nie jest możliwe 

zmieścić lodówki do szafki o takiej głębokości. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający podtrzymuje wymiar głębokości szafek kuchennych na 44 cm. Lodówka  ma  być  wstawiona 

w ciągu zestawu mebli kuchennych, zamawiający nie wymaga montażu lodówki w szafce , czy  dostarczenia 

sprzętu w opcji „do zabudowy”. Lodówka ma być wstawiona pod blatem, podłączona do gniazdka 230V 

i wypoziomowana. 

 

Pytanie 2 

Fotel opisany w poz. 20 dostępny jest w kolorze szarym lub biały. Proszę o dopuszczenie fotela w tych kolorach 

lub fotela czarnego Hamilton. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuści fotel opisany w poz. 20 w kolorze szarym. Zamawiający dopuści fotel Hamilton w kolorze 

czarnym. 

 

Pytanie 3 

Tapczan jednoosobowy, sofa - proszę o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli poprzez określenie tkanina 

wzorzysta - czy ma to być typowy wzór typu liście/kwiaty itp. czy chodziło zamawiającemu o plecionkę, która nie 

ma całkowicie jednolitego koloru. Proszę o dołączenie zdjęcia poglądowego, aby precyzyjnie sporządzić wycenę. 

Rozpiętości cen są bardzo duże w przypadku tkanin obiciowych. 

 

Odpowiedź 3 

Przez wzorzystość Zamawiający oczekuje tkanin wielobarwnych w ciemnych tonacjach, kolorach czarny, szary, 

biel, ciemny niebieski, grafit. Nie dopuszczamy tkanin określonych przez pytającego jako typowy wzór liście 

/kwiaty. Ostateczny wybór tkaniny z wzornika Wykonawcy realizującego zamówienie. W załączeniu poglądowe 

zdjęcia tkanin. 

 

Pytanie 4 

Proszę o zmianę Wieszaków na ścianę na standardowe, z hakami mocowanymi na stałe. W Polsce wskazane 

wieszaki są niedostępne. Produkt musiałby być sprowadzony z Chin i może nie dotrzeć w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego lub jeśli dotrze uszkodzony, nie będzie czasu na zwrot i wymianę towaru na nowy. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający dopuści wieszak z hakami  mocowanymi na stałe przy zachowaniu  opisanej wielkości wieszaka, 

 ilości haków, kolorystyki, z zastosowaniem haków o podobnym wyglądzie/funkcjonalności. 



 
Pytanie 5 

Komoda - czy fronty mają być w połysku jak na zdjęciu poglądowym? Czy fronty mogą być laminowane czy 

muszą być lakierowane? W przypadku frontów lakierowanych, cena będzie dużo niższa. 

 

Odpowiedź 5 

Zdjęcie ma charakter poglądowy, fronty mają być matowe. Zamawiający podtrzymuje treść opisu przedmiotu 

zamówienia dla komody.  

 

Pytanie 6 

Krzesła z pozycji 13, zestaw wypoczynkowy na taras z poz. 15, Krzesło do biura z poz. 20, regał magazynowy z 

pozycji nr 22 - proszę o dodanie tolerancji wymiarów +/- 5 cm Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wskazaną 

tolerancję, proszę przyjąć inny zakres np. 4 czy 3 cm. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów dla wymienionych w pytaniu pozycji  w zakresie  +/- 3 cm 

 

Pytanie 7 

Biurko z pozycji 18 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania płyty wiórowej na blat zamiast mdf? Czy 

poprzez okleinę mamy rozumieć laminat czy okleinę naturalną (fornir) 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyty wiórowej. Okleina laminat. 

 

 

 
 

 

Z poważaniem 
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