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Szczecin, 23.08.2017r.  
 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-14/17 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
nr 5713134-N-2017 w dniu 11.08.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę  
3 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych oraz 
wykonanie i montaż 3 szt. drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej 
w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2” 

 
I. 

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 18 i 21 sierpnia 2017 wpłynęły 
zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej P.z.p.)  Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
Proszę o odpowiedź na pytanie czy w drzwiach D1 dymoszczelnych jest wymagana odporność 
ogniowa EI 60 w naświetlu (uwaga w opisie rysunku punkt 6) 
Odp.: 
Drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 na I i III piętrze (D1) nie muszą 
posiadać odporności ogniowej. Drzwi dla niepełnosprawnych muszą spełniać wskazany parametr 
dymoszczelności. Zamawiający wykreślił zapis o wymaganej odporności ogniowej naświetla –  
w Zał. nr 9 do SIWZ „Dokumentacja rysunkowa” rys. D1 i zamieści na stronie internetowej 
Zamawiającego zmodyfikowany rysunek D1.  
 
Pytanie nr 2: 
Czy drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 na I i III piętrze (D1) mają 
posiadać odporność ogniową? Jeśli tak to jaką? Zamawiający określił odporność ogniową naświetla 
w/w drzwi na EI60, a w stosunku do samych drzwi określił tylko parametr dymoszczelności. 
Odp.: 
Jak wyżej  
 

II. 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 

ustawy P.z.p. zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej  
w w/w postępowaniu w następującym zakresie: 

 
1. Załącznik nr 9 do SIWZ „Dokumentacja rysunkowa” – rys. D1 wykreśla się pkt 6 „Naświetla 

górne w klasie EI 60” 
2. SIWZ Rozdział XIII ust. 9 i Rozdział IV ust. 1 i 2 w  zakresie terminu składania  

i otwarcia ofert tj.: na dzień 29.08.2017r. godzina odpowiednio: składanie ofert 10.30,  
otwarcie ofert  11.00 

 
Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany: 
1) załącznika zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego  
2) terminów składania i otwarcia ofert zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie  ogłoszenia o 

zamówieniu. 


