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Gmina i Miasto Nisko  Nisko, dnia 11.08.2017 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

ZP.271.33.2017 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa 

zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: 

„Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” 

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z pliku „Opis fotela audytoryjnego” (znajdującego się w 

Projekcie Technicznym Projekt wnętrz) zapisu: … aby producenci/ dostawcy posiadali wdrożony 

system zarządzania jakością ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskiem  ISO14001?  

Ten zapis jest niezgodny z obowiązującą Ustawą PZP. Określiliście bowiem Państwo jakie certyfikaty 

ISO ma spełniać dostawca a przedmiotem Zamówienia nie jest wybór dostawcy/producenta z 

żądanym Certyfikatem ISO, tylko FOTELI audytoryjnych spełniający zapis Specyfikacji Technicznej. 

Żądane przez Państwa certyfikaty nie są wymagane Ustawą więć nie mogą być wymagane przez 

Zamawiającego . Ponad to wymaganie powyższych Certyfikatów wskazuje jednoznacznie na jednego 

producenta foteli co jest wbrew art.7 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (z późn. zm.) 

Mając na uwadze dobro Zamawiającego oraz efektywność gospodarowania środkami publicznymi, a 

także uniknięcia przedłużenia się postepowania ze względu na odwołanie do KIO wnosimy o 

wykreślenie tego wymagania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z opisu fotela audytoryjnego pkt f i pkt g. 

W załączeniu nowy opis. 

 

Pytanie 2 

W związku z udziałem w przetargu, prosimy o zamieszczenie dodatkowych informacji oraz rysunków 

szczegółowych okien Ox oraz Ox1 (wykonanych jako drewniane dębowe). W całościowym 

zestawieniu stolarki brak rysunków poglądowych tych okien, natomiast do rzetelnego i solidnego ich 

wykonania w/w rysunki są niezbędne (jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o zamieszczenie zdjęć 

tych okien: całościowo na elewacji oraz od wewnątrz budynku - okucia, klamki, szprosy, uszczelki, 

wykończenie). 
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Odpowiedź: 

Podziały okien Ox należy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji w pomieszczeniu 0.13 i 1.9 (podział 

na trzy kwatry pionowe i trzy poziome, dolne kwatery ulchylno - rozwierne, górne: środkowa uchylno 

- rozwierna, boczne stałe. 

Okna Ox od strony elewacji północnej należy wykonać z podziałem w pionie dwie kwatery i w 

poziomie dwie kwatery na wysokości 2/3 okna, w 1/2 dolnej kwatery szpros w kolorze białym. 

Wszystkie kwatery uchylno - rozwierne. 

Okno Ox1 Jedna kwatera z podziałem jak na elewacji wyposażona w siłownik sprzężony z instalacją 

p.poż, otwieranie boczne. Ramy należy wykonać z drewna dębowego klejonego skrzynkowe 

malowane na kolor biały, zestawy dwuszybowe, okucia obwiedniowe, uszczelki EPDM, wykończenie 

w kolorze białym, zawiasy białe, współczynnik przenikania ciepła 1,1 (W/m2K). 

Wymiary okien zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), przedłuża termin składania 

ofert, do dnia 18.08.2017 r. do godz. 11:30. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

1) pkt 9.2 otrzymuje brzmienie: 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.08.2017 do godz. 11:30 

2) pkt 11.7 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w 

następujący sposób: Oferta na: „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego 

Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, 

zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” NIE OTWIERAĆ przed: 18.08.2017 

godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy 

(dopuszcza się złożenie pieczęci). 

3) pkt 12.1 otrzymuje brzmienie:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 

18.08.2017 do godz. 11:30. 

4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.08.2017 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20. 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 

  

 BURMISTRZ 

 mgr Julian Ozimek 
 


