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z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 40 68,  

sekretariat@luks-sroda.pl www.luks-sroda.pl 

Środa Wielkopolska, 13 stycznia 2021 

 

Postępowanie LUKS/24/2020 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:  
Montaż wraz z dostawą stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych w 
budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz 
warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą 
towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. 
Gmina Środa Wlkp. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo Zamówień 
Publicznych  ( dalej PZP ), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści 
SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.  
 
Pytanie 1 
 1) Jaki rodzaj samozamykaczy uwzględnić przy wzmocnieniu drzwi.  
Odpowiedź 
Przy wzmocnieniu drzwi należy uwzględnić samozamykacz zewnętrzny szynowy. 
 
Pytanie 2 
2) Czy jest możliwość zastosowania panelu dolnego z kratką zamiast podcięcia.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza  zastosowanie takiego rozwiązania. Istotną rzeczą jest zachowanie 
220cm²  przepustowości kratki lub podcięcia.  
 
Pytanie 3 
3) Z uwagi na brak rozwiązań standardowych drzwi z jednoczesnym zastosowaniem panelu 
wentylacyjnego i przeszklenia, zachodzi konieczność zamówienia tych drzwi indywidualnie co 
uniemożliwi realizację umowy w podanym terminie.  
Odpowiedź 
Zamawiający odstępuje od wykonania przeszklenia w drzwiach D-1, D-3, D-4, D-7 oraz D-16.                    
W załączeniu nowe zestawienie stolarki.      
 
Pytanie 4 
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4) Z uwagi na grubości murów 28-30 i powyżej, przy klasyfikacji drzwi RC4 jest możliwość 
zastosowania jedynie ościeżnicy metalowej nieregulowanej. Prosimy o określenie ostatecznej 
klasyfikacji drzwi lub rodzaju ościeżnicy.  
Odpowiedź 
Drzwi E-1 oraz E-2 winny posiadać odporność na włamanie w klasie RC-3. Z tym że drzwi E-1 
winny być wyposażone w ościeżnicę MDF regulowaną na ścianę o grubości ~ 30cm, a drzwi E-
2 winny posiadać ościeżnicę standardową z opaską jednostronną. Przy tych drzwiach należy 
zwrócić uwagę na lokalizację zamontowania zestawu do plombowania pomieszczeń.  
 
Pytanie 5 
5) Po dokonanych pomiarach otworów drzwiowych stwierdzamy nie normatywną ich 
wysokość technologiczną w przedziale 216-220 przy wymaganej 208. Niezbędne jest 
przygotowanie ich przed przystąpieniem do montażu drzwi.  
Odpowiedź: 
Dostosowanie wymiarów istniejących otworów do wymogów technologicznych wymaganych 
dla  montowanych drzwi wykona zamawiający w uzgodnieniu z oferentem.   
 
Pytanie 6 
6) Z uwagi na znaczne różnice cen oklein pomiędzy kolorami podanymi w specyfikacji , prosimy 
o określenie wymaganej kolorystyki. 
Odpowiedź 
Dla całości stolarki w ofercie należy wybrać okleinę w kolorze antracytowym. Dopuszcza się 
wykonanie kolorystyki drzwi E-3 jak w opisie technicznym podstawowym.  
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  
 

1. Zestawienie stolarki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego 
pisma. 
 

2. Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiar robót, kosztorys ofertowy ślepy otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma. 
 

3. Uzupełninie do opisu technicznego 
1) Zamawiający odstępuje od zamontowania drzwi G-1. 
2) W drzwiach D-1, D-15, E-1, E-2 należy zamontować samozamykacz zewnętrzny 

szynowy.  
 

4. Zmianie ulegają zapisy SIWZ: 
1) Rozdział XI Opis sposobu przygotowania ofert punkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„ 2. Opakowanie oferty. 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

oferty bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 
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O F E R T A  

Na 

Montaż wraz z dostawą stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych w 
budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt.  „Budowa budynku socjalno-biurowego 
oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą 
towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. 
Gmina Środa Wlkp. 

 

Nie otwierać przed  19.01.2021 r. godz. 10:15 

 
Na kopercie należy ponadto zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy.” 

2. Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno 

Samorządowych sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp, 63-000 Środa Wlkp, przy ul. 

Wiosny Ludów 3 pok. 3 (sekretariat), do dnia 19.01.2021 r. do godz. 10:00; 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie 

terminu składania ofert, 

c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:15; w siedzibie Zamawiającego 

tj. Lider Usług Komunalno Samorządowych sp. z o.o. z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wielkopolska, przy ul. Wiosny Ludów 3 pok. 3 (salka 

konferencyjna). 

 
 
 
 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 
Wykonawców. 
 
 
 

Załączniki: 

1. Parter – zestawienie stolarki 

2. Piętro – zestawienie stolarki 

3. Przedmiar robót, kosztorys ofertowy ślepy 

 


