
 

RI.272.2.3.2020.SD 
        Gryfino, dnia 27 luty 2020 r. 
 
 

Uczestnicy postępowania  
wszyscy 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek 
schodowych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d” 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 
Zamawiającego w dniu 24.02.2020 w związku z ww. postępowaniem: 

Pytanie nr 1: 
Czy zamawiający dysponuje zestawieniem stolarki okienno-drzwiowej z wymiarami, podziałami i 
innymi informacjami dotyczącymi konstrukcji? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie takiego 
zestawienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki okienno-drzwiowej. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy w zakres zamówienia wchodzą także roboty związane z obróbkami po pracach budowlanych? W 
przedmiarze ogólnobudowlanym nie ma pozycji, która by się do tego odnosiła. 
Odpowiedź: 
Tak. W zakres zamówienia wchodzą roboty związane z obróbką w zakresie niezbędnym do 
przywrócenia stanu sprzed wykonania robót. 
 
Pytanie nr 3:  
Czy Zamawiający jest pewny, że istniejące drzwi w których zaplanowano montaż elektrozaczepu i 
siłownika napowietrzania nadają się do przerobienia? Co w sytuacji, gdy okaże się, że z przyczyn 
technicznych drzwi nie nadają się do przystosowania jako napowietrzające?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z rozwiązaniem projektowym załączonym do SIWZ wskazane drzwi nadają się do przerobienia. 
W przypadku, gdy drzwi nie nadadzą się do przystosowania, a więc w przypadku błędu projektowego,  
Zamawiający  uzna wymianę drzwi jako prace dodatkowe. 
  
Pytanie nr 4:  
W przedmiarze ogólnobudowlanym w poz. 7 Zamawiający umieścił 2 szt. elektrozaczepu. Z rysunków 
projektowych wynika iż powinny być 4 szt. Prosimy o określenie prawidłowej liczby elektrozaczepów 
do założenia. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem w Części III ust. 1.6 pkt 3) SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia określony został w 
Części III SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu 
przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma 
obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w 
oferowanej cenie ryczałtowej. 
Oznacza to, że dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna są głównymi dokumentami na 
podstawie których Wykonawca składa ofertę. Przyjmuje się, że roboty określone w tych dokumentach, 
a nie wymienione w pomocniczo załączonym przedmiarze są uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
 



 

Pytanie nr 5  
Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki do wymiany i montażu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki do wymiany i montażu.  
 
Pytanie nr 6  
Prosimy o zamieszczenie obliczeń systemu oddymiania.  
Odpowiedź: 
Obliczenia systemu oddymiania znajdują się w projekcie Grawitacyjnego Systemu Oddymiania (nowo 
załączony załącznik nr 11). 
 
Pytanie nr 7  
Czy okna podlegają wymianie na okna oddymiające, czy należy wyposażyć istniejące okna w siłowniki? 
W opisie i przedmiarze występują rozbieżne informację.  
Odpowiedź: 
Okna podlegają wymianie na okna oddymiające. Patrz odpowiedź na pytanie nr 4. 
 
Pytanie nr 8  
Prosimy o wskazanie na rzutach miejsca montażu okien w klasie odporności ogniowej EI60 wraz z 
podaniem ich wymiarów.  
Odpowiedź: 
Miejsce montażu okien w klasie odporności EI60 wraz z podaniem ich wymiarów są przedstawione na 
stronie 7 projektu Grawitacyjnego Systemu Oddymiania (nowo załączony załącznik nr 11). 
 
 
Pytanie nr 9  
Czy w drzwiach napowietrzających klatkę KL2 siłowniki mają otwierać oba skrzydła drzwi 
dwuskrzydłowych czy tylko jedno skrzydło? Jeżeli oba to w jaki sposób ma być ryglowane skrzydło 
bierne? 
Odpowiedź: 
Mają otwierać tylko jedno skrzydło – rys nr E2/SO. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez: 

1)  zmianę załącznika nr 11 do SIWZ – projektu (nowy załącznik nr 11 w załączeniu do niniejszego 
pisma). 

2) zmianę zapisów w Części XVII SIWZ: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
tj.: 

1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 13.30 w 
budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, w Kancelarii Ogólnej, pok. 
nr 11. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 – sala obrad (I piętro). 

 


