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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę i montaż mebli biurowych, krzeseł biurowych 

obrotowych oraz regałów jezdnych i stacjonarnych w ramach pierwszego wyposażenia 

dla nowopowstałego budynku Oddziału ZUS w Częstochowie”, oznaczenie sprawy 

090000/271/1/2020/ZAP. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie (Zamawiający) informuje,  

że w dniu 22 maja 2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, który dotyczy doprecyzowania udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie 

nr 5 z dnia 13.05.2020 r., tj.  „ Wymaganymi wymiarami są wymiary podane w opisie przedmiotu 

zamówienia, tj. wysokość półki – 30 cm, długość półki – 100 cm, głębokość półki – 35 cm, 

maksymalna grubość zagięcia blachy na przedniej części półki – 30 mm, wysokość regałów ok. 2,00 , 

ilość półek w regale – 5+1 ( łącznie 6 do wykorzystania), gdzie ostatnia półka jest zakryta……”  

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść 

pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1 

Jaka jest wysokości? Czy należy rozumieć, że podana  wysokość  półki 30 cm jest to prześwit 

pomiędzy półkami w świetle czy razem z grubością półki? Czyli 27 cm prześwit + 3 cm półka. 

Odpowiedź 

Wysokość półki wynosi 30 cm, czyli 27 cm prześwit i 3 cm półka (grubość zagięcia blachy                       

na przedniej części półki). 

Pytanie nr 2 

Ile powinno być zaprojektowanych półek użytkowych w pionie? Zapis ilość półek w regale - 5+1 

(łącznie 6 do wykorzystania ), gdzie ostatnia półka jest zakryta można zrozumieć w dwojaki sposób. 



2 / 2 

Proszę o sprecyzowanie czy ma być 5 półek użytkowych + 1 półka zakrywająca (dach), łącznie 5 

półek do wykorzystania czy 6 półek użytkowych + 1 zakrywająca (dach), łącznie 6 półek do 

wykorzystania. 

Odpowiedź: 

W regale powinno być zaprojektowanych 6 półek użytkowych w pionie, gdzie ostatnia półka jest 

zakryta. 

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 26 maja 2020 r. o godz. 12:00. 
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