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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Zakup i montaż 
dźwigu osobowego w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim - zwany dalej 
zamawiającym, prowadzący przedmiotowe postępowanie, działając na podstawie art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie 1. 
„Proszę o wyjaśnienie kwestii określonego wystroju portali obróbkowych wokół drzwi.  
W dostępnej dokumentacji portale są określone jako wykonane z blachy nierdzewnej "LEN",  
a w innym punkcie z blachy nierdzewnej "Skóra"” 
Odpowiedź 
Portale wokół wszystkich drzwi szybowych należy wykonać z blachy nierdzewnej "SKÓRA". 
 
Pytanie 2. 
„Proszę o określenie, czy na poszczególnych przystankach należy zastosować drzwi szybowe 
ognioodporne o klasie EI30 lub EI60.” 
Odpowiedź 
Zgodnie z informacją zawartą w projekcie wykonawczym (str. 11), stanowiącym załącznik  
nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy zastosować drzwi szybowe bez 
odporności ogniowej. 
 
Pytanie 3. 
Proszę o informację, czy prace montażowe można prowadzić poza dniami i godzinami pracy 
urzedu ? W dokumentacji określone są dni poniedziałek – piątek.” 
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Odpowiedź 
Zgodnie z § 3 pkt 16 załącznika nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w brzmieniu: „przy uwzględnieniu faktu, że roboty wykonywane są w czynnym obiekcie 
Zamawiającego, zorganizowania ich w porozumieniu z Zamawiającym tak, aby nie narażać 
pracowników Zamawiającego na uciążliwości związane z ich prowadzeniem, a także 
pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo;”  
Przy uwzględnieniu powołanego już postanowienia, brak jest przeszkód, aby roboty były 
wykonywane poza dniami i godzinami pracy zamawiającego, po wcześniejszym ich 
uzgodnieniu z nim. 
 
Ponieważ udzielone wyjaśnienia, dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymagają 
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zarówno termin składania, jak 
również termin otwarcia ofert – nie ulegają (odpowiednio) przedłużeniu oraz przesunięciu. 


