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dotyczy: postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na dostawę 
fabrycznie  nowego  wyposażenia  kwaterunkowego   odznaczającego  się  wysoką 
wytrzymałością i  estetyką wraz z montażem i ustawieniem we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu dostawy

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  poz.  907  ze  zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  pytania 
dotyczącego  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  które  wypłynęło  do 
przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedzią oraz zmianą:

Pytanie:
Zwracamy się z pytaniem dotyczącym specyfikacji części II opisu przedmiotu zamówienia.
Chodzi  konkretnie  o  wymiary  szafy  bhp  metalowej,  w  specyfikacji  podany  jest  rozmiar 
1800x600x500, a jedna komora szafy wynosi 400mm, co daje ogólną szerokość 800mm, a 
nie jak w specyfikacji 600mm. Druga sprawa to proszą Państwo o szafę ustawioną na cokole, 
a na końcu opisu jest informacja o tym, ze szafa jest ustawiona na podstawie z ławeczką.
Zwracam się o wyjaśnienie, ponieważ występują dwa rodzaje szaf bhp, jedne ustawione na 
cokole oraz drugie ustawione na podstawie z ławeczką, oraz o dwóch szerokościach  600mm i 
800mm. Bardzo proszę o informację w tej sprawie.
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części II opisu 
przedmiotu zamówienia:
Jest:
Wymiary: wys.1800x szer.600 x gł.500 mm
Wykonana z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowana metodą proszkową. Na cokole z komorą 
szerokości 400mm. Każda komora powinna posiadać półkę oraz poprzeczny drążek z hakami 
na wieszaki – w obu komorach pod półką. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne. 
Szafa  zamykana zamkiem patentowym( minimum dwa klucze  do zamka);  wyposażona w 
szyld na umieszczenie numerku lub nazwiska. Szafa ustawiona na podstawie z ławeczką.
Kolor: RAL – 7035.

Winno być:
Wymiary: wys.1800x szer.600 x gł.500 mm
Wykonana z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowana metodą proszkową.   Komora szerokości 
300  mm.  Każda  komora  powinna  posiadać  półkę  oraz  poprzeczny  drążek  z  hakami  na 
wieszaki – w obu komorach pod półką. Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne. 
Szafa  zamykana zamkiem patentowym( minimum dwa klucze  do zamka);  wyposażona w 
szyld na umieszczenie numerku lub nazwiska. Szafa ustawiona na podstawie z ławeczką.
Kolor: RAL – 7035.

Zamawiający  nie  przedłuża  terminu  składania  i  otwarcia  ofert  oraz 
wniesienia wadium.
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