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ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
ORAZ ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W dniu 02.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa i montaż regałów jezdnych i stałych w budynku
archiwum przy ul. Pużaka 53 w Opolu”, na które, na podstawie
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający odpowiada
następująco:

Odpowiedź Zamawiającego:
Zapis znajdujący się w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 9 dotyczący
„Atestów i certyfikatów” otrzymuje poniższe brzmienie:
„Atesty i certyfikaty jakie powinny spełniać regały:
a) atest higieniczny na wyrób tj. regały jezdne i stałe
b) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg PN 13501-1+A1:2010 (lub
aktualna)
c) certyfikat bezpieczeństwa i deklarację zgodności - dla regałów jezdnych i stałych.
d) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania
przez Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, wydanego na podstawie
badań statycznych regałów przesuwnych i stałych uwzględniających ich poszczególne
elementy i poświadczających możliwość zastosowania tych regałów w archiwach
zgodnie z normami PN-EN 15512:2011 (lub aktualna) i PN-15095+A1 :2012 (lub
aktualna),
e) ekspertyzę techniczną dotyczącą badań statycznych regałów przesuwnych i stałych
przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo badawczą wystawioną na
producenta regałów, uwzględniającą ich poszczególne elementy.
f) dokumenty wymienione w pkt od a) do e) będą stanowić załączniki do dokumentacji
powykonawczej zgodnie z zapisami w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SWZ)
§ 4 ust.3 i § 5 ust. 3”
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje
następujących zmian w treści SWZ:
• Rozdział XII, pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 07.10.2021r.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 12.10.2021r.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
• Rozdział XIV, pkt 1 dotychczasowym brzmieniu:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 08.09.2021 r. do
godziny 12:00.
otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 13.09.2021 r. do
godziny 12:00.
• Rozdział XIV, pkt 3 o dotychczasowym brzmieniu:
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021 r. o godzinie 13:00.
otrzymuje brzmienie:
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2021 r. o godzinie 13:00.
Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania.

