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Do wszystkich wykonawców 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na zakup mebli biurowych wraz 
z transportem, wniesieniem i montażem do pomieszczeń Sano – Centrum 
Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza przy 
ul. Czarnowiejskiej 36 w Krakowie - 3/2021/BK.   

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI,  

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2 
 

 Szanowni Państwo, 
 
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym 
na wyżej opisany zakres przedmiotowy: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy pozycji nr 9 – czy możemy do wyceny przyjąć blat biurka grubości 19 mm 
wykonany z MDF pokrytym obustronnie laminatem HPL w kolorze białym, krawędzie 
proste oklejone ABS 2 mm a profilowana krawędź pod kątem 60 stopni lakierowana w 
kolorze białym? 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dopuszcza ww. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy pozycji nr 11 – czy możemy do wyceny przyjąć blat stołu grubości 19 mm 
wykonany z MDF pokrytym obustronnie laminatem HPL w kolorze białym, krawędzie 
proste oklejone ABS 2 mm a profilowana krawędź pod kątem 60 stopni lakierowana w 
kolorze białym a kształt blatu prostokątny o wym. 180x100 cm ? 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający dopuszcza ww. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy pozycji nr 13 – czy możemy do wyceny przyjąć blat biurka grubości 19 mm 
wykonany z MDF pokrytym obustronnie laminatem HPL w kolorze białym, krawędzie 
proste oklejone ABS 2 mm a profilowana krawędź pod kątem 60 stopni lakierowana w 
kolorze białym? 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający dopuszcza ww. 
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Pytanie 4: 
Dotyczy pozycji 14 – na jakim cokole ma być szafa? Czy na metalowym o wys. 19 cm tak 
jak w opisie w poprzednim unieważnionym postepowaniu? Czy też standardowa 
konstrukcja z płyty meblowej stojącej bez metalowego cokołu? 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający dopuszcza szafę na metalowym cokole o wys. 19 cm lub standardową 
konstrukcję z płyty meblowej stojącej bez metalowego cokołu. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy pozycji 16 – na jakim cokole ma być regał? Czy na metalowym o wys. 19 cm tak 
jak w opisie w poprzednim unieważnionym postepowaniu? Czy też standardowa 
konstrukcja z płyty meblowej stojącej bez metalowego cokołu ? 
Odpowiedź 5: 
Zgodnie z SOPZ Zamawiający dopuszcza regał bez cokołu.  
Mając na uwadze pytanie 5 dopuszczone zostają również regały na metalowym cokole o 
wys. 19 cm lub standardowa konstrukcja z płyty meblowej stojąca bez metalowego 
cokołu. 
 
 

 
Z poważaniem, 

Maja Więckiewicz 
 


