Jordanów, dnia 03 stycznia 2022 r.
MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
tel.: 0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:miasto@jordanow.pl

Wykonawcy w postępowaniu
Nr IRG.271.1.14.2021
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnicy w budynku Urzędu Miasta Jordanowa na
archiwum zakładowe oraz punkt przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami. (znak
postępowania IRG.271.1.14.2021).
Identyfikator postępowania: ocds-148610-1449fb0b-630d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328765/01

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 2019), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w dniu 29.12.2021r.
wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz
z odpowiedziami.

Pytania do SWZ:
1. Czy podana długość regałów przesuwnych 360 cm oraz 220 cm są długością całkowitą czy
użytkową regałów? Do długości użytkowej 360 cm lub 220 cm należy doliczyć ok. 20 cm na panel
osłonowy przedni i kierownicę - czy zamawiający dopuszcza taką możliwość?
2. Czy zamawiający dopuszcza inne długości półek niż podane w specyfikacji?
3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia regału przesuwnego o głębokości 30 cm na
regał stacjonarny i ustawienia go przy ścianie lub zmiany głębokości regału przesuwnego na 40
cm? Ze względów technicznych regał przesuwny jednostronny powinien mieć głębokość minimum
40 cm. Regał o mniejszej głębokości nie będzie spełniał norm bezpieczeństwa i może się
przewrócić.

Odpowiedzi na pytania:
Ad. 1 Wskazana długość regałów przesuwnych jest długością użytkową. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany długości całkowitej o panel osłonowy przedni i kierownicę.
Ad. 2. Tak. Długość półek należy dostosować do długości użytkowej regału.
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia regału przesuwnego określonego w załączniku
nr 13.1 do SWZ - opis regałów przesuwnych archiwalnych – jako pozycja 1.1b) w pomieszczeniu 0.2
na regał stacjonarny o parametrach: Kolor RAL 7035, wys. 240 cm, długość półki: 120 cm, głębokość
półki min.: 30 cm
Skorygowany załącznik stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

W związku z tym, że zmiana o której mowa powyżej jest istotna i dotyczy przedmiotu zamówienia,
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania i otwarcia
ofert. Wobec tego Rozdział XVIII SWZ pkt.1-2 otrzymuje brzmienie:

„1.

Termin składania ofert: 13.01.2022. r. godz.9.00

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022r., o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.”

Zamawiający informuje, że w zw. z powyższym zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu, które
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia jest dostępna na stronie
https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow.
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