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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego  130 000,00 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 
pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na 
dostawy metalowych szaf kartotekowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego 
w Skierniewicach oraz zapytaniami, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań 
wraz z udzielonymi  odpowiedziami. 

PYTANIE 1.  Czy możemy zaproponować Państwu nasze standardowe szafy 5-szufladowe na format B5 KOP/5s 
7035 wymiary zewnętrzne szafy:  
szerokość: 620 mm  
głębokość: 580 mm  
wysokość : 1288 mm 
wymiary użytkowe szuflady:  
szerokość: 538 mm   
głębokość: 500 mm  
wysokość : 225 mm 
Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuflada posiada 
przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 
mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach 
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. 
Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko 
jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Szafa wyposażona w stopki regulacyjne. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie  dopuszcza w/w szaf kartotekowych, zbyt mała wysokość szuflady.  
 
 
PYTANIE 2.  Czy zamiast znaku CE Zamawiający dopuszcza atesty 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający, dopuszcza atesty. Zgodnie z opisem zapytania ofertowego zamawiający wymaga 
aby  zaoferowany przedmiot zamówienia był nowy, został wykonany  zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami, był zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiadał wymagane prawem 
dokumenty. 

 

PYTANIE 3.  Czy Zamawiający dopuści szafy kartotekowe o parametrach: 
Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuflada posiada 
przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 
mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. 
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość 
zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada 
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. 
Wymiary zewnętrzne: 
 szerokość: 620 mm 



 
 

 
 

 głębokość: 580 mm 
 wysokość: 1288 mm 
Wymiary użytkowe: 
 szerokość: 540 mm 
 głębokość 500 mm 
 wysokość: 225 mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie  dopuszcza w/w szaf kartotekowych, zbyt mała wysokość szuflady.  
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