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Zakopane, dnia 07 grudnia 2020 roku 
ZP.272.11.2020 
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1 
 

Wykonawcy Pobierający 
Materiały Przetargowe SIWZ 
Wszyscy 

 
 
 

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Przebudowa Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w 
Zakopanem” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), udostępniam Państwu treść 
pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść 
modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ. 
 

I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, udostępniam Państwu 
treść pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem 
przetargowym: 
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne dla zdobienia sufitu 

podwieszanego w sali obrad w następującej formie - zamiast otworów wycinanych w 
płycie G-K i malowanych na kolor RAL 7012 wykonanie elementów wystających np. z 
drewna lakierowanego lub malowanego na kolor RAL 7012? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązania zamiennego 

w formie: zamiast otworów wycinanych w płycie G-K i malowanych na kolor 
RAL 7012 wykonanie elementów wystających np. z drewna lakierowanego lub 
malowanego na kolor RAL 7012. 

 
2. Czy istniejąca konstrukcja stropu spełnia wymagania p-poż? 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że pytanie nie ma związku z 
postępowaniem. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z załączonym 
projektem.  

 
3. Czy sufit podwieszany ma spełniać wymagania p.poż, jeśli tak to proszę o podanie 

klasy odporności ogniowej. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że sufit podwieszony nie musi spełniać 

wymagań p.poż.  
 
4. Czy podkonstrukcja sufitu podwieszanego tj. poz. nr 2 (belki RP 40x60x3) i śruby mają 

być zabezpieczone przeciwogniowo, a jeśli tak do do jakiej klasy. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie jest wymagane zabezpieczenie 

przeciw ogniowe podkonstrukcji sufitu podwieszanego wraz ze śrubami.  
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5. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie konstrukcji stalowej tj. belek typu HEB 
240 w formie farby pęczniejącej - zamiast systemu NIDA STAL? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że dopuszcza zabezpieczenie w formie 

farby pęczniejącej - zamiast systemu NIDA STAL lub innego o tożsamych 
parametrach.  

 
6. Czy Zamawiający może wskazać przykładowych producentów stolarki stalowej 

miedziowanej lub czy ewentualnie dopuszcza zastosowanie stolarki 
stalowej/aluminiowej w kolorze zbliżonym do miedzi, np. RAL 8004? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie może wskazać przykładowych 

producentów stolarki, gdyż ich wskazanie stanowiłoby złamanie zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Z dokonanej analizy 
wynika, że na naszym runku istniej kilka firm, które handlują tymi produktami. 
Ponadto istnieją firmy, które świadczą usługi w zakresie niklowania, 
chromowania i miedziowania dostarczonej stolarki.  

 
7. Czy w celu wsunięcia belek stalowych typu HEB 240 nad strop przez otwór w ścianie 

elewacyjnej należy jeszcze rozebrać i odtworzyć inne elementy budynku? Czy w celu 
dostawy i montażu tych belek możliwy jest dojazd i praca ciężkiego sprzętu w pobliżu 
ściany przez którą będą wsuwane te belki? 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w celu wsunięcia belek stalowych HEB 

240 nie ma konieczności rozbierania i odtwarzania innych elementów 
budynku. W celu dostawy i montażu belek jest możliwa praca sprzętu 
ciężkiego. Dźwig można ustawić na asfaltowej drodze dojazdowej w 
odległości od ściany ok. 16 m.  

 
 
 
 

II.  Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ: 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów 
przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla 
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ). 
 

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a 
w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
– Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu (patrz zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu w BZP zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to: 
 
1. Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt 17.9. SIWZ  Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub 
opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób:  
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Nazwa i adres wykonawcy: 
……………………………… 
……………………………… 
 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem 
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

Dziennik Podawczy 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

„Przebudowa Sali Obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem” 
Nie otwierać przed: 11 grudnia 2020 roku przed godz. 11:15 

 

2. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt 18.1 SIWZ  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwo 
Powiatowe w Zakopanem, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, 
pokój numer 1 – Dziennik Podawczy, do dnia 11 grudnia 2020 
roku, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”; 

 

3. Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„ Punkt 18.4 SIWZ  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. 
Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., w dniu 
11 grudnia 2020 roku o godz. 11:15.”.  

 
 
 

UWAGA !!! 
Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej. 
 
 

Z poważaniem: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ,  
2. A/a. 

STAROSTA TATRZAŃSKI 
 
 

mgr inż. Piotr Bąk 
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