
 

 

WA.2320.8.2018 Rzeszów, 14-05-2018. 

 

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA  

NA STRONIE INTERNETOWEJ 

  

WYJAŚNIENIA i ZMIANA 

treści Załącznika nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty  

 

 

Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej 

treść  zapytań  oraz udziela wyjaśnień wraz ze zmianą  treści Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę 

i montaż  jezdnych regałów archiwizacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie. 

TREŚĆ ZAPYTANIA Nr 1: 

W związku z tym, że każdy producent posiada inne atesty i certyfikaty na produkowane regały, 

a kierowanie się w SIWZ certyfikatami, atestami, które posiada któryś z producentów może 

poważnie ograniczyć konkurencję a co za tym idzie umożliwić uzyskanie najlepszej ceny za 

wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza 

regały posiadające Świadectwo bezpieczeństwa pracy (jest to dokument wymagany 

najczęściej w przetargach obok atestu higieniczności) zamiast wyników poszczególnych 

badań, atest klasyfikacji ogniowej regałów, atest higieniczności, deklarację zgodności z PN 

niekoniecznie wszystkimi zawartymi w SIWZ ale też innymi, ISO 9001:2008 a także 

wewnętrzną deklarację zgodności producenta na obciążenia na półkę honorowane (w oparciu 

o PN) przez innych Zamawiających na terenie RP również z terenów Rzeszowa? 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty w powyższym zakresie. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA Nr 2: 

Biorąc pod uwagę wymaganie  trzech przeglądów w trakcie okresu gwarancji, czy 

Zamawiający może podać jakie konkretnie prace mają być wykonane w ramach  przeglądu 

żeby uniknąć tylko wizualnej kontroli i ewentualnie pokręcenia kilkoma korbami jak to się 

często zdarza co generuje zupełnie inne koszty niż dokładne sprawdzenie regałów? 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

Zamawiający  wyjaśnia, że w ramach czynności przeglądu i  konserwacji przyjmuje się 

zwykłe czynności konserwacyjne i weryfikacje stanu regałów, regulacje wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi, w tym: 



1) kontrola szyn jezdnych i układu jezdnego,  

2) kontrola stanu konstrukcji, 

3) kontrola właściwego przesuwu regałów, 

4) kontrola napędu regałów. 

Ponadto przegląd i konserwacja regałów archiwizacyjnych w okresie gwarancji musi zostać 

wykonana zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta, wykonawcę lub dostawcę 

regałów archiwizacyjnych.   

 

TREŚĆ ZAPYTANIA Nr 3: 

W kwestii odporności na ścieranie powłoki powstałej na wskutek stosowanej przez wszystkich 

producentów regałów technologii malowania proszkowego uzyskuje się powłoki o zbliżonej 

odporności na ścieranie oczywiście nie 100 %. Nie prowadzi się badań powłoki malarskiej 

półek na ścieranie takie badania raczej stosuje się dla badan tkanin obiciowych. Na trwałość 

powłoki ma wpływ sposób użytkowania. (segregatory bez elem. metalowych na narożach, bez 

wystających spinaczy, zszywek) a także odpowiedni dobór odstępów półek, który umożliwia 

wkładanie pudeł, segregatorów, te4czek a nie ich wsuwanie. Czy Zamawiający ma 

świadomość w kwestii ograniczonej odporności naścieranie powłok malarskich? 

 ZMAWIAJĄCY WYJAŚNIA: 

Zamawiający ma świadomość w kwestii ograniczonej odporności na ścieranie powłok 

malarskich związanej z niewłaściwym ich użytkowaniem. Zamawiający do przechowywania 

zbiorów w archiwum zakładowym stosuje pudła archiwalne lub teczki papierowe.  

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do 

złożenia oferty w następujący sposób: 

 

 TREŚĆ Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  stanowiącego Załącznik nr 1 

do Zaproszenia do złożenia oferty, w dziale V  pkt.3, otrzymuje brzmienie: 

„3) przedłożenia Zamawiającemu aktualnych atestów/świadectw lub innych 

równoważnych dokumentów potwierdzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

jakość produktu, dotyczące oferowanych regałów przesuwnych i stacjonarnych, 

wystawionych przez niezależne i uprawnione podmioty: 

a) atest klasyfikacji ogniowej regałów, 

b) atest higieniczny/certyfikat na zastosowaną przy malowaniu regałów farbę 

proszkową, 

c) certyfikat/deklaracja zgodności regałów z Polską Normą lub Aprobata Techniczna – 

wyrób musi spełniać wymagania techniczne zawarte w PN, 

d) certyfikat/świadectwo/deklaracja spełniania przez wyrób wymagań bezpieczeństwa 

zawartych w Polskich Normach, 

f) dokumentacje potwierdzającą dopuszczalną nośność półek;” 

 



 TREŚĆ Zaproszenia do złożenia oferty, w dziale XIX  pkt.4, otrzymuje brzmienie: 

„4) przedłożyć Zamawiającemu aktualne atesty/świadectwa lub inne równoważne 

dokumenty potwierdzające, zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość produktu, 

dotyczące oferowanych regałów przesuwnych i stacjonarnych, wystawionych przez 

niezależne i uprawnione podmioty: 

a) atest klasyfikacji ogniowej regałów, 

b) atest higieniczny/certyfikat na zastosowaną przy malowaniu regałów farbę 

proszkową, 

c) certyfikat/deklaracja zgodności regałów z Polską Normą lub Aprobata Techniczna – 

wyrób musi spełniać wymagania techniczne zawarte w PN, 

d) certyfikat/świadectwo/deklaracja spełniania przez wyrób wymagań bezpieczeństwa 

zawartych w Polskich Normach, 

f) dokumentacje potwierdzającą dopuszczalną nośność półek.” 

 

Ponadto: 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do treści Załącznika nr 1   do Zaproszenia do 

złożenia oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 maja 2018 r.  

W następstwie tego: 

Dział XIII Zaproszenia do złożenia oferty otrzymuje brzmienie:   

Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17 maja 2018 r.  do godz……, zgodnie ze 

wskazówkami określonymi w pkt. XII. 

 

oraz  

Dział XIV Zaproszenia do złożenia oferty otrzymuje brzmienie:   

Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 9:00  w pokoju nr 216. 

Ocena złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. 

 

Pozostała treść Zaproszenia do złożenia oferty  wraz z załącznikami pozostaje bez zmian. 
 

 
 

14.05.2018 

Dyrektor  

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

      Tomasz Czop 
 


