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Do wszystkich uczestników postępowania 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ I ZMAINA SIWZ 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych składamy 

wyjaśnienia co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 1: 

Czy drzwi EIS60 pomieszczenie korytarzu 325 – 2 szt. mają być wykonane z naświetlem do 

wysokości stropu czyli wysokość konstrukcji (drzwi + naświetle) ok 305 cm czy też 

wysokość konstrukcji ma być niższa ? 
Odpowiedź: 

- drzwi mają być wykonane do wysokości stropu 

 

Pytanie 2: 

Czy drzwi EI30 z pomieszczenia 306 na korytarz 325 mają być również drzwiami 

 przeszklonymi. 
Odpowiedź: 

- tak, przeszklenie przezierne w całości. 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający nie określił stopnia przeszklenia drzwi ppoż. Prosimy o odpowiedź na pytanie 

czy drzwi zawarte w SIWZ mają być przeszklone w całości czy np. w połowie przeszklenie 

górą a dołem pełne.  
Odpowiedź: 

- drzwi EIS60 na korytarzu 325 – 2 sztuki mają być przezierne w całości, 

- drzwi do pomieszczenia 336 mają być przeszklone do połowy (góra), przeszklenie mleczne. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzwi z zakresu SIWZ mają być drzwiami 

aluminiowymi przeszklonymi. Po dokonanej wizji lokalnej drzwi w  pomieszczeniach nr 

302,303,304,305,338,328, 326, 332,333, 335 są drzwiami pełnymi nie przeszklonymi. 
Odpowiedź: 

- w wykazie drzwi nastąpił błąd. Do wymienionych pomieszczeń proszę przyjąć drzwi pełne nie 

przeszklone – tak jak to było ustalane na wizji lokalnej. 

Do wszystkich pomieszczeń mają być drzwi pełne oprócz pomieszczeń: 306 – przeszklenie pełne 

przezierne, 325 – szt.2 przeszklenie pełne przezierne, 336 – przeszklenie w górnej połowie mleczne, 

335 – przeszklenie pełne przezierne, 327 – przeszklenie pełne przezierne, 328 - przeszklenie w górnej 

połowie mleczne , 331 - przeszklenie w górnej połowie mleczne .  

ZMIANY  TREŚCI  SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się 

następujące zmiany do specyfikacji istotnych zamówień: 
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Opis wyposażenia drzwi: 

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z projektem. Wszystkie profile kolor biały, 

klamki/antaby- kolor biały . Uwaga zmiana pozycji drzwi do pom. 325   
1. Drzwi do pomieszczenia 331 – 1 szt.  

a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne (ryglowane rygiel góra i dół)  

b. Klasa EI 30 

c. Wymiary 1,56 m x 2,2 m 

d. Oszklenie : szkło bezpieczne –mleczne górna część  (klasy EI 30) 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania , możliwość ryglowania 

podczas pożaru 

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy i dwa  wkładki patentowe 

h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 

2.  Drzwi do pomieszczenia 327 – 1 szt. 

a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne (ryglowane rygiel góra i dół) z naświetlem 

górnym 

b. Klasa EI 30 drzwi i EI 60naświetle  

c. Wymiary 1,78 m x 3,05 m 

d. Drzwi pełne nie przezszklone 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30 i EI 60) 

f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania możliwość ryglowania podczas 

pożaru 

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową 

h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 

3. Drzwi do pomieszczenia 336 – 1 szt. 

a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne (ryglowane rygiel góra i dół)  

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 1,56 m x 2,2 m 

d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne w górnej części 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania możliwość ryglowania podczas 

pożaru 

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy i dwa  wkładki patentowe 

h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 

 

4. Drzwi do pomieszczenia (korytarz) 325 – 2 szt.  – UWAGA ZMIANA !!! 

a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne z naświetlem górnym  

b. Klasa EIS 60 drzwi i naświetla EIS 60  

c. Wymiary drzwi  1,8x2,2 wymiary naświetla do sprawdzenia 

d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne 

e. Kolor profili : biały  

f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania możliwość ryglowania podczas 

pożaru – drzwi winne być cały czas w pozycji otwartej a w czasie pożaru 

automatyczne zamknięcie  

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową 

h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 



 

 

 

5. Drzwi do pomieszczenia 326 – 1 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m 

d. Drzwi pełne nie przeszklone 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

g. Klamka w kolorze białym , zamek zwykły z jedną wkładką patentową 

 

6. Drzwi do pomieszczenia 302,303 – łącznie : 2 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m 

d. Drzwi pełne nie przeszklone 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową 

 

7. Drzwi do pomieszczenia 332 – 1 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m 

d. Drzwi pełne nie przeszklone 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową 

 

8. Drzwi do pomieszczenia 338 – 1 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m 

d. Drzwi pełne nie przeszklone 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową 

 

9. Drzwi do pomieszczenia 304,305– łącznie 2 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 1,00 m x 2,05 m 

d. Drzwi pełne nie przeszklone 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową 

 

10. Drzwi do pomieszczenia 328 -  1 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 1,00 m x 2,05 m 

d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne w górnej części 



 

 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową 

h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 

 

11. Drzwi do pomieszczenia 306 – 1 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 1,00 m x 2,05 m 

d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru - drzwi winne być cały 

czas w pozycji otwartej a w czasie pożaru automatyczne zamknięcie 

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową 

h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 

 

12. Drzwi do pomieszczenia 335 –  1 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 1,00 m x 2,18 m 

d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne 

e. Kolor profili : biały (klasy EI 30) 

f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową 

h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 

 

13. Drzwi do pomieszczenia 333 –  1 szt.  

a. Jednoskrzydłowe   

b. Klasa EI 30 drzwi 

c. Wymiary 0,80 m x 1,95 m 

d. Drzwi pełne nie przeszklone 

e. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru 

f. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową/łazienkową 

g. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka 

 

 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer 32 4751727. 


