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TT-414/1-PN/113-2018       Rybnik, dnia 02.11.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

„Poprawa bezpiecze ństwa po żarowego SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku” 
(zamówienie nr TT-414-PN/113-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 23.10.2018 r., pod nr 639777-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Jednym z kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest gwarancja sięgająca nawet 5 

lat. Czy gwarancja ma obejmować wszystkie elementy urządzeń w raz z wyposażeniem 
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej 
pracy? Czy może na materiały eksploatacyjne (takie jak akumulatory w oprawach) 
również ma być udzielona gwarancja? Pytanie powstało ponieważ producenci opraw 
oświetlenia awaryjnego na akumulatory (materiał eksploatacyjny) w tych oprawach 
udzielają gwarancji w długości 12 miesięcy. Z naszych doświadczeń wynika, że 
akumulatory ww. oprawach należy wymieniać już w trzecim roku eksploatacji.” 

Odpowied ź: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. Ocena 
ofert w kryterium „okres gwarancji” odb ędzie si ę zgodnie z deklaracj ą wykonawców. Zamawiaj ący 
wyjaśnia, że oczekuje gwarancji na wszystkie elementy opraw o świetlenia awaryjnego. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia wskazany w SIWZ? 

Termin realizacji dostawy drzwi p.poż aktualnie wynosi min. 6 tygodni od momentu ich 
zamówienia?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący przedłu ża termin realizacji zamówienia do dnia 17.12.2018 r . Stosownej 
zmianie ulegaj ą zapisy zawarte w tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający dysponuje i udostępni dokumentację projektową na którą powołuje się 

w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie dysponuje inn ą dokumentacj ą dotycz ącą wymiany opraw 
oświetlenia ewakuacyjnego, ani żeli dokumentacj ą udost ępnion ą zgodnie z zapisami rozdziału II 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto  Zamawiaj ący informuje, że oprawy nale ży 
wymieni ć w sposób opisany w przedmiarze robót. Konkretne lo kalizacje opraw przeznaczonych do 
wymiany zostan ą wskazane wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie 4:  „Jednym z kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest gwarancja sięgająca nawet 5 lat. Czy 

gwarancja ma obejmować wszystkie elementy urządzeń w raz z wyposażeniem z wyłączeniem 
materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej pracy? Czy może na 



materiały eksploatacyjne (takie jak akumulatory w oprawach) również ma być udzielona 
gwarancja? Pytanie powstało ponieważ producenci opraw oświetlenia awaryjnego na 
akumulatory (materiał eksploatacyjny) w tych oprawach udzielają gwarancji w długości 12 
miesięcy. Z naszych doświadczeń wynika, że akumulatory ww. oprawach należy wymieniać już 
w trzecim roku eksploatacji.” 

Odpowied ź 4: Wykonawca zadał uprzednio pytanie o to żsamej tre ści – patrz odpowied ź na pytanie 
nr 1. 

 
Pytanie 5: „W załączniku nr 1.C.2 tj. przedmiarze robót na wymianę 486 sztuk opraw oświetlenia 

awaryjnego w 2 pozycji przedmiaru wskazano parametry nowej oprawy ewakuacyjnej cytat: 
<<Demontaż starych opraw świetlówkowych 1x36 W z modułem awaryjnym oraz montaż w ich 
miejsce nowej oprawy ewakuacyjnej dwufunkcyjnej, LED, IP65, 3h, atest CNBOP, strumień 
>=600 lm, moc<=14 W>> 
Proszę o doprecyzowanie parametru strumienia świetlnego, który w opisie oprawy jest 
wskazany strumień >=600 lm. Z uwagi na dwufunkcyjność oprawy proszę o podanie wartości 
strumienia oprawy pracującej w trybie awaryjnym i osobno oprawy pracującej w trybie 
sieciowym.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący informuje, że warunek, aby strumie ń świetlny był wi ększy lub równy 
600 lumenów dotyczy zarówno pracy awaryjnej jak i p racy w trybie sieciowym. 

 
Pytanie 6: „W punkcie VI. Podana jes błedna data na włatę wadium. Napisane jest że wadium należy 

złożyć do 12.10.2018 r.,m askładanie oefrt jest do 07.11.2018r” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący modyfikuje brzmienie zdania zawartego w cz ęści VI specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dotycz ącego terminu wnoszenia wadium. Zdanie to otrzymuje 
brzmienie: „Wykonawca przyst ępuj ący do przetargu jest zobowi ązany wnie ść wadium na zasadach 
określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w w ysoko ści:  

Nr pakietu Nazwa pakietu Kwota wadium 
w zł 

Pakiet 1 
Poprawa bezpiecze ństwa po żarowego SPZOZ WSS Nr3 w 
Rybniku. Wymiana 18 sztuk drzwi przeciwpo żarowych wraz z 
wyposa żeniem. 

3 100,00 

Pakiet 2 Poprawa bezpiecze ństwa po żarowego SPZOZ WSS Nr3 w 
Rybniku. Wymiana 486 sztuk opraw o świetlenia awaryjnego. 

 
1 000,00 

przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2018 r. przed godz. 10 00.”  Jednocze śnie 
zamawiaj ący koryguje sygnatur ę post ępowania wskazan ą w tej cz ęści. Prawidłowe okre ślenie 
winno brzmie ć „wadium przetargowe TT-414-PN/113-2018”.  

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert i wnoszenia wadium wyznaczony do dn ia 07.11.2018 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30 . 

 

 

 

 

 

 


