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ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)   

ORAZ ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  

 

W dniu 06.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania 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: 

 

Pytanie nr 1: 

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie : zakres prac do 

wykonania w ramach realizacji zamówienia obejmuje: podpunkt m: „drabiny – 3 

szt.” – ze względu na bogaty wybór drabin proszę o określenie jakichkolwiek 

wytycznych dotyczących tej części przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Drabiny powinny być jednostronne, aluminiowe, bezpieczne, stabilne, umożliwiające 

składanie i wyciąganie dokumentów z najwyższej półki danego regału, obciążenie  

1 drabiny minimum 120 kg, maksymalna waga jednej drabiny do 6 kg, stopnie i podest 

antypoślizgowy, antypoślizgowe stopy zapewniające stabilność oraz zwiększające 

przyczepność do podłoża. 

 

Pytanie nr 2: 

 

2. W tym samym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie zestawienie regałów ostatnia 

pozycja opisana jest , jako regał 11x100 cm, wg. rzutu dołączonego do dokumentacji 

regał 10 stały składa się z 10 segmentów. Proszę o informacje jaką ten regał ma 

długość oraz z ilu segmentów się składa? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zestawienie regałów po zmianie: 

 

 

Poz. szt. 
Ilość mb półek 

użytkowych 
uwagi 

1. 31 2.182,4 

regał 8-półkowy, długość L= 440 cm 

np. (3x100+2x70 cm), głębokość  

2 *35 cm** 

2. 5 160,0 

regał 8-półkowy, długość L= 200 cm 

np. (2x100 cm)¸ głębokość  

2 *35 cm** 



3. 1 16,0 

regał 8-półkowy, długość L= 200 cm 

np. (2x100 cm), głębokość 1 *35 

cm** 

4. 2 140,8 

regał 8-półkowy, długość L= 440 cm 

np. (3x100+2x70 cm), głębokość 2 

*35 cm** 

5. 15 1.920,0 

regał 8-półkowy, długość L= 800 cm 

np.  (8x100 cm), głębokość 2 *35 

cm** 

7. 2 89,6 

regał 8-półkowy, długość L= 280 cm 

np. (2x100+80 cm), głębokość 2 *35 

cm** 

8. 4 192,0 

regał 8-półkowy, długość L= 300 cm 

np. (3x100 cm), głębokość 2 *35 

cm** 

9. 

stałe 
1 88,0 

regał 8-półkowy, długość L= 1100 

cm np. (11x100 cm), głębokość  

1 *35 cm** 

10. 

stałe 
1 75,2 

regał 8-półkowy, długość L= 940 cm 

np. (8x100+ 2*70 cm), głębokość  

1 *35 cm** 

RAZEM 62 4.864,0  

 

**+/- do 2 cm 
 

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Pytanie nr 3: 

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 02.09.2021 r.  

 
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”  

 



chciałabym zauważyć, że normy, na które Zamawiający się powołuje (PN-EN 15512:2011 i 

PN-15095+A1 :2012), to normy dotyczące stalowych statycznych systemów składowania, 

regałów paletowych o zmiennej konfiguracji oraz regałów przejezdnych paletowych i 

półkowych, obrotowych i okrężnych oraz ze sprzętem podnoszącym z napędem 

mechanicznym, czyli kompletnie innych regałów niż te, które są przedmiotem w/w 

postepowania. Regały paletowe są regały o zupełnie innej konstrukcji oraz przeznaczeniu. 

W związku z tym prosimy o usunięciu wymogu posiadania  norm, którym nie podlegają 

regały opisane w/w postepowaniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

 

Po analizie złożonego zapytania następuje korekta zapisu z dnia 03.09.2021 r.  

i otrzymuje on 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 aktualnie obowiązujących norm i 

przepisów. 

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,  

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. 

 

Zamawiający informuje, że w dn. 03.09.2021 r. termin składania ofert został przedłużony 

do dnia 13.09.2021 r. do godz. 12:00. 

 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 

 


