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Dotyczy postępowania: ,,Sprzedaż, dostawa i montaż 34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału 

stacjonarnego do pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. A. Citroena 2 w Szczecinie z wykonaniem 

dodatkowej podłogi wypełniającej międzytorze”        

 

     Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie 

przekazuje pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie nr 1 

„Standardowym kolorem regałów jest kolor jasnoszary RAL 7035. Prosimy o wybór koloru na etapie 

sporządzania oferty, a nie po wyborze oferenta, ponieważ jest duża różnica w cenie farby o kolorze 

RAL 7035 i farby o kolorze RAL 9006. Kolory te są podobne wizualnie. Farba w kolorze RAL 9006 jest 

dużo droższa.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający odpowiadając na pytanie dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmiany w 

treści SIWZ, tj.: w załączniku nr 1 do wzoru umowy pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 

w pkt. 1.1 lit. k/ zapis o treści: 

„Regały oraz półki malowane proszkowo farbą odporną na ścieranie i zdrapanie, obojętną dla 

środowiska. Kolor RAL do wyboru przez Zamawiającego  9006 lub 7035 (szary).” 

zmienia na zapis:  

„Regały oraz półki malowane proszkowo farbą odporną na ścieranie i zdrapanie, obojętną dla 

środowiska. Kolor RAL 7035 (szary).” 

Pytanie nr 2 

„Certyfikat CE nie dotyczy regałów przesuwnych z napędem korbowym tylko z elektrycznym.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający odpowiadając na pytanie dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmiany w 

treści SIWZ, tj.: we wszystkich miejscach SIWZ oraz wzoru umowy wraz z załącznikami (s. 4 SIWZ, s. 

28 wzór umowy, s. 37 wzór umowy - pkt 1.1 lit. h/ załącznika nr 1 do wzoru umowy),                      

Zamawiający usuwa zapis: „znaki zgodności CE”. 

Zmiany w treści SIWZ nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert, który  

pozostaje bez zmian, tj. do 07.03.2019 r. do godz. 10.30. 

 


