
 

 

 Wszyscy Wykonawcy  
 biorący udział w postępowaniu 
 
Znak sprawy: IM.271.28.2020.JP Data: 01 lipca 2020 r.  
                         ZP. 87/20 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku USC – etap I; II i VI”. 
 

Wyjaśnienia 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym 
wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania 
przetargowego. 
 
Pytanie 1: 
Etap I - okna antywłamaniowe O2 - proszę określić jakiej klasy okucia należy zastosować oraz rodzaj szyb.  
Ad. 1  
Okna antywłamaniowe powinny charakteryzować się następującymi parametrami: współczynnik całkowity  U=1,0 
[W/(m2 · K)],  klasa odporności na włamanie min. RC 2 (klasa odporności oszklenia P4A), wyposażone w nawiewniki 
okienne. Okna po zamontowaniu powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 1627:2012 „Drzwi, okna, ściany 
osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja”. Zamawiający dokona zmiany SIWZ 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 2: 
Etap I - drzwi wewnętrzne antywłamaniowe - proszę określić jaką klasę muszą spełniać.  
Ad. 2  
Drzwi antywłamaniowe o klasie odporności na włamanie min. RC 4  - norma  PN-EN 1627:2012 „Drzwi, okna, ściany 
osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja”. Zamawiający dokona zmiany SIWZ 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 3: 
Etap I - drzwi wewnętrzne na zestawieniu oznaczone D1 oraz D3 mają być antywłamaniowe, natomiast wg SIWZ 
antywłamaniowe tylko do pom. 0,05 oraz 0,08 - proszę sprecyzować.  
Ad. 3  
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż drzwi antywłamaniowych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń nr: 0.03 
(kancelaria); 0.05 (obsługa petenta); 0.08 (archiwum) i do pomieszczenia z szafą pancerną, łącznie 4 szt. drzwi o klasie 
odporności na włamanie min. RC 4  - norma  PN-EN 1627:2012 „Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – 
Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja”. Drzwi wyposażone w dwa zamki min. klasy C. Zamawiający 
dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 4: 
Etap I - montaż siłowników do bram wraz ze sterowaniem - 1 kpl wg przedmiaru, ile ich i jakie parametry muszą 
spełniać.  
Ad. 4  
Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 
 



 

Pytanie 5: 
Etap I - dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych - proszę podać jaki udźwig i inne wymagania 
techniczne.  
Ad. 5 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 6: 
Etap II - drzwi do sanitariatu dla niepełnosprawnych mają mieć szer. 90 cm (projekt) czy powinny mieć 110cm.  
Ad. 6 
Drzwi do sanitariatu dla niepełnosprawnych powinny mieć szerokość w świetle  100 cm. Zamawiający dokona zmiany 
SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 7: 
Etap VI - ile okien i jakie należy wymienić w tym etapie w piwnicy - podane w zestawieniu stolarki w Etapie I mają być 
bezklasowe, czy antywłamaniowe jak podano w SIWZ.  
Ad. 7 
W piwnicy jest przewidzianych do wymiany łącznie 15 szt. okien na antywłamaniowe. Zamawiający dokona zmiany 
SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 8: 
Proszę o doprecyzowanie ilości klimatyzatorów w projekcie są 4 sztuki a w kosztorysie 5 sztuk.  
Ad. 8  
Zamówienie obejmuje, montaż 4 szt. klimatyzatorów wraz z niezbędnymi instalacjami, zgodnie z  dokumentacją 
projektową. Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 9: 
Proszę o udzielenie odpowiedzi czy dostawa mebli wchodzi w zakres zamówienia.  
Ad. 9  
Dostawa i montaż mebli wchodzi w zakres zamówienia. 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:  

 

1. Rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt 1) lit. d) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

dostawę i montaż okien antywłamaniowych o współczynniku całkowitym U=1,0 [W/(m2 · K)] i klasie 

odporności na włamanie min. RC 2 (klasa odporności oszklenia P4A), wyposażonych w nawiewniki okienne. 

Okna po zamontowaniu powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 1627:2012 „Drzwi, okna, ściany osłonowe, 

kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja”. 

2. Rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt 1) lit. f) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„f) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej, z częściowym przesunięciem jednego otwory 

drzwiowego, wraz z ościeżnicami do pomieszczeń nr: 0.03 (kancelaria); 0.05 (obsługa petenta); 0.08 



 

(archiwum) i do pomieszczenia z szafą pancerną, łącznie 4 szt. drzwi o klasie odporności na włamanie min. RC 

4  - norma  PN-EN 1627:2012 „Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – 

Wymagania i klasyfikacja”. Drzwi wyposażone w dwa zamki min. klasy C. 

3. Rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt 2) lit. l) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„l) montaż siłowników do bram wraz ze sterowaniem. Siłowniki samoblokujące elektromechaniczne do 

dwuskrzydłowej, jednej bramy – 1 kpl. (2 szt. siłowników) o następujących  parametrach: zasilanie 230V ac 

50Hz lub 24V dc, pobór mocy max 280W, pobór prądu max 3A, zabezp. termiczne 140°C, kondensatory 

rozruchowy, min. siła ciągu 2000 N, prędkość liniowa śruby min. 1,6 cm/sek, temperatura pracy od -20°C do 

+55°C, stopień ochrony IP 44, długość skrzydła bramy obsługiwana przez siłownik min. 2  m, ciężar skrzydła 

bramy do 50 kg. Siłowniki zasilane i sterowane przez  centralę sterującą z funkcją spowolnienia.” 

4. Rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt 2) lit. q) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„q) dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy istniejących schodach zewnętrznych od 

strony wschodniej budynku. Parametry platformy dla osób niepełnosprawnych: 

Typ urządzenia 
Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych 

Rodzaj toru jazdy Szyna prosta o długości do 4 metrów  

Rodzaj napędu Elektryczno - zębatkowy 

Prędkość jazdy ~ 0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia 

Ilość przystanków 2 przystanki 

Kąt nachylenia toru 
jezdnego 

20° - 30° 

Przeznaczenie montażu Na zewnątrz budynków 

Udźwig min.  225 kg 

Wymiary podestu 
platformy 

800x1000 mm 

Sposób montażu 
platformy 

Bezpośrednio do ściany  

Zasilanie Jednofazowe 230 V AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wyłącznik bezpiecznika 30 mA); Napęd 
bateryjny na platformie 2x12 V; 

Zgodność urządzenia Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE 

Sterowanie na platformie Przyciskowe;  

Przywołanie platformy Za pomocą kaset przywoławczych - radiowych (2 kasety wezwań) 

Składanie/rozkładanie automatyczne  

Szyna Szyna wykonana z aluminium– kolor do uzgodnienia z zamawiającym  

Platforma przyschodowa • wykonanie z wysokiej jakości stali ocynkowanej malowanej proszkowo 

• podłoga na platformie antypoślizgowa 

• poręcz na platformie ułatwiająca wjazd 

• płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd 
wózka – zabezpieczają wózek przed zjechaniem podczas jazdy 

• najazd boczny 

• system przeciw tnący 

• dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy 

• blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez 



 

osoby nieupoważnione 

• przycisk na platformie „stop” 

• podłoga bezpieczeństwa – system przeciwzgnieceniowy 

• kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

Wyposażenie dodatkowe Kłódka do zamykania platformy” 

 
5. Rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt 2) lit. c) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„c) dostawa i montaż okien w piwnicy na antywłamaniowe PCV, w kolorze białym. W piwnicy jest 

przewidzianych łącznie 15 szt. okien do wymiany:  

- okna o wymiarach 85x 95 cm - 11 szt., 

- okna o wymiarach 90x120 cm - 4 szt.  

Okna powinny spełniać następujące wymagania: okna antywłamaniowe o współczynniku całkowitym U=1,0 

[W/(m2 K)] i klasie odporności na włamanie min. RC 2 (klasa odporności oszklenia P4A), wyposażonych w 

nawiewniki okienne. Okna po zamontowaniu powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 1627:2012 „Drzwi, 

okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja” 

W ramach wymiany okien należy zdemontować istniejące kraty okienne.” 

6. Zał. 5 Dok. tech. Projekty\Etap I\projekt zamienny\S 3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 3.2. Instalacja 

klimatyzacji, zdanie pierwsze przyjmuje brzmienie: 

„Niniejszy projekt zawiera rozwiązania klimatyzacji projektowanych pomieszczeń biurowych etapu I – nr 0.02, 

0.03, 0.06, 0.07.” 

7. Zał. 5 Dok. tech. Przedmiary/ Przedmiar robót- etap VI.pdf w poz. 50.d.7 w kol. pn. „Poszcz.” i kol. pn. „Razem” 

dokonuje się zmiany na „15.000”. 

8. Zał. 5 Dok. tech. Przedmiary/ Przedmiar robót- etap VI.pdf w poz. 51.d.7 w kol. pn. „Poszcz.” i kol. pn. „Razem” 

dokonuje się zmiany na 12.150, natomiast w kol. pn. „Opis i wyliczenia” dokonuje się zmiany na „(z.IV) Okna o 

pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (0,85 x 0,95) x 11 + (0,9 x 1,2) x 4 = 13,20 m2”. 

9. Zał. 5 Dok. tech. Przedmiary/ Przedmiar robót- etap VI.pdf w poz. 52.d.7 w kol. pn. „Poszcz.” i kol. pn. „Razem” 

dokonuje się zmiany na „15.000”. 

10. W rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl do dnia 
10.07.2020 r. do godz. 10:00, z zastrzeżeniem rozdziału VII pkt 2 ppkt 3).” 
 

11. W rozdziale XI pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Budynek nr 5 pokój 503.” 
 

 



 

Środki ochrony prawnej 
Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu 

środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie. 

 
 

 Z up. Prezydenta Miasta 
 Marcin Alberczak 
 Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
 


