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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
W Załączniku SIWZ Zamawiający wyspecyfikował szczegółowo wszystkie możliwe parametry
zamawianych urządzeń. Analiza rynku wskazuje, że dobór parametrów wymaganych przez
Zamawiającego sprawia, że każdorazowo wymagania te spełnia wyłącznie jedno konkretne
urządzenie na świecie. W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy o opisanie urządzeń w
sposób funkcjonalny, a nie parametryczny, aby wymagania te mogły być spełnione przez wyroby
więcej niż jednego producenta (zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp). Obecny kształt SIWZ wskazuje bowiem
swoim stopniem uszczegółowienia na konkretne modele i typy urządzeń, a tym samym na
konkretnego wykonawcę, który jako jedyny jest w stanie uzyskać zamówienie. W naszej ocenie
wymogi postawione przez Zamawiającego, a wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w powyżej
przytoczonym zakresie nie mają żadnego uzasadnienia w świetle celu jakiemu ma służyć przedmiot
zamówienia na tym etapie postępowania.
Zamawiający powinien zapewnić jak najszerszą konkurencję w postępowaniu, a nie ograniczać kręgu
podmiotów zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia do jednego wytypowanego uprzednio
wykonawcy. Różnorodność rozwiązań technicznych obecnych na rynku powoduje, że zamiast
opowiadać się po stronie któregokolwiek z nich Zamawiający winien brać pod uwagę jedynie
oczekiwany przez siebie efekt w postaci takiego opisu przedmiotu zamówienia, który zapewni wybór
wykonawcy zdolnego spełnić obiektywne potrzeby Zamawiającego, bez nadmiernego ograniczania
kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiającemu nie wolno opisywać przedmiotu zamówienia w
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający musi określić przedmiot
zamówienia w sposób obiektywny. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany unikać
stosowania wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób lub konkretnego
wykonawcę.
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Opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia
ważnej, konkurencyjnej oferty w Postępowaniu przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z
postępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących
odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym oraz ekonomicznym do wykonania
zamówienia, co narusza w szczególności art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Pzp oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne lub lepsze o następujących parametrach:
Ad. l Ruchoma głowa oświetleniowa nr 1 szt. 8
Oprawa oświetleniowa typu ruchoma z żarówką wyładowczą typu o jasności minimalnej 7950,
temperaturze barwowej 8000K i CRI 75 (PHILIPS. OSRAM lub GE). Wyposażona w elektroniczny
układ zapłonowy, system cichej wentylacji. Tarczę bezpośredniego dostępu do 14 kolorów +
otwarcie, zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie minimalnym l°-3,8° umożliwiający uzyskanie
efektu skoncentrowanej wiązki światła, zdalnie ustawianą ostrość, tarczę 17 gobosów (+otwarte)
stałych, filtr rozszczepiający "frost". Liniowy dimmer 0-100%. Zmotoryzowany shutter: efekt
stroboskopu i pulsu, 8-krotny pryzmat obrotowy. Wbudowane i zaprogramowane makra. Urządzenie
posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°. Wymiary maksymalne
420x322x490mm i waga 20,5kg.Zasilanie gniazda powecon wejście /wyjście.
Przewód powercon w zestawie. Komplet z hakami do zawieszania na rurze fi 50mm, linką
zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko.
Ad. 2 Ruchoma głowa oświetleniowa nr 2 szt. 8
Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa Wash wykonana w technologii LED RGBW,
wyposażona w minimum 12 diod o mocy 10W np. OSRAM (markowe diody LED), jasność na
poziomie 2 000 lumenów i i żywotności min. 50 000 h (przy wydajność pow. 70%) Wyposażona w
zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 10°- 60°. System mieszania barw RGBW z płynną regulacją
temperatury barwowej w zakresie min 10 000K-2500K. Urządzenie pozbawione efektu migotania możliwość pracy m.in w studiach telewizyjnych. Elektroniczny płynny dimmer w zakresie 0-100%, 4
krzywe ściemniania, wbudowane 32 makra kolorów oraz wirtualna tarcza kolorów. Urządzenie
posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie 270°.Zasilanie złącza
POWERCON wejście / wyjście, maksymalny pobór mocy 155 W. Regulowana praca wentylatorów w
zależności od warunków (temperatury) automatyczna i manualna. Obsługa za pomocą maksymalnie
14 kanałów DMX złącza wejście / wyjście XLR 3 i 5 pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za
pomocą dźwięku), 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show dostępne i programowane z
wbudowanego panelu LCD. Wymiary maksymalne290xl90x360 mm. Waga maksymalna 8 kg.
Komplet uchwytami typu OMEGA z hakami do zawieszania na rurze fi 50mm, linką zabezpieczającą
i wtyczką uniwersalną typu schuko,
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Ad. 3 Reflektor LED PAR 64 18xlOW RGBW 12 szt.
Reflektor typu PAR z obudową w kolorze czarnym. Sterowany sygnałem DMX, wykonany w
technologii LED RGBW wyposażony w minimum 19 modułów LED o mocy 10W każdy o
żywotności nie mniejszej niż 50 000h. Zmechanizowanym zoom o zmiennym kącie świecenia od 10°
do 60°. Elektroniczny dimmer (0-100%) i strobo. Sterowanie 19 kanałów DMX maksymalnie . Złącza
XLR 5- pin. Wymiary maksymalne 287x187x384 mm i waga maksymalna 5,5kg. Zasilanie gniazda
powercon wejście/wyjście. Uniwersalny uchwyt do zawieszenia lub stawiania na podłodze. Komplet z
linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze fi 50mm. i wtyczką uniwersalną schuko.
Ad. 4 reflektor prowadzący ze statywem 1 szt.
Reflektor prowadzący typu w obudowie wykonanej na bazie profili aluminiowych z optyką
regulowana w zakresie minimalnym 7° -16°. Wyposażony w liniowy iris, focus, black-out, ramkę do
montażu gobo, markową żarówkę wyładowczą 1500W (PHILIPS. OSRAM lub GE) typu FAST FIT,
magazynek 5 filtrów barwnych, wtyczkę uniwersalną schuko. Komplet ze statywem regulowanym w
zakresie od max. 129 cm do min. 209 cm, wyposażonym w specjalny amortyzator pneumatyczny
zabezpieczający przed uszkodzeniem urządzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokości.
Ad. 5 reflektor teatralny w technologii LED 10 szt.
Reflektor teatralny fresnel wyposażony w pojedynczy, wymienny moduł LED RGBW o mocy
minimalnej 120W. Optyka regulowana w zakresie maksimum 15° minimum 54°. Urządzenie
wyposażone w zintegrowany zasilacz. Sterowane sygnałem DMX 512. Na obudowie umieszczony
jest moduł komunikacyjny wyposażony w wyświetlacz LCD. Komplet z ramką na filtr,
skrzydełkami czterolistnymi, linką zabezpieczającą, hakiem do zawieszania na rurze fi 50mm. i
wtyczką uniwersalną schuko.
Nawiązując do powyższego wywodu należy również zwrócić uwagę na ewentualne konsekwencje
przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego przy dotychczasowym wadliwym opisie przedmiotu zamówienia. Otóż w świetle
dotychczasowych rozważań postępowanie podlegałoby unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
7) ustawy jako obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast w przypadku zawarcia umowy
podlegałaby ona unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania
przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów
ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Zdecydowanie należy stwierdzić,
że opisanie przedmiotu zamówienia z naruszeniem przepisu art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy
stanowi czynność Zamawiającego mającą zasadniczy wpływ na wynik Postępowania, zwłaszcza jeżeli
przedmiot został opisany przez wskazanie konkretnych produktów konkretnego producenta.
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenia o parametrach równoważnych lub lepszych do wymienionych w
zapytaniu i dokumentacji projektowej .
Pytanie 2:
W związku z wyceną tematu zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formie
edytowalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji elektronicznej edytowalnej.
Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie pozycji z przedmiaru robót na CZĘŚĆ DOBUDOWANĄ, dotyczącej izolacji
cieplnej z użyciem płyt styropianowych:
- rozdział 6.8 , poz. 57 oraz 58 (której części budynku dotyczy ta izolacja),
- rozdział 8.1 , 8.2 oraz 8.3 (wymieniono dwie grubości płyt styropianowych, natomiast w PROJEKT
ARCHITEKT-BUDOWL OPIS / 3.4 Izolacje / 3.4.1. Izolacja termiczna w ścianach - podano
,,styropian szary gr. 13, 15 oraz 18 cm);
oraz
wyjaśnienie z rozdz 6.11/ pozycja 81 - Dźwigar DZ-1 w jednostce obmiarowej 3,0 m - natomiast na
rysunku K6 Konstrukcja dachu, użyta ilość tych dźwigarów wynosi 7 kompletów (zgodnie z
propozycją obmiaru w pozycji 82 jako komplet).
Odpowiedź:
W rozdziale 6.8 poz.57 i 58 przedmiar robót nr N-17 058B jest ujęte docieplenie ścian styropianem
szarym gr.15 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
W przedmiarze robót nr N17-058 B rozdz.6,11 poz.81 jednostkę obmiaru należy zmienić na ,,kpl".
Ilość dźwigarów jest prawidłowa Natomiast w przedmiarze robót nr N-17-058A Poz.115 są ujęte 4
kpl. dźwigarów DZ-1 co daje łącznie 7 kpl.
Pytanie 4
1) okno O1B (profile szklane) - w jaki sposób należało by je wykonać i wycenić ? ,
2) okna w zestawieniu stolarki - (nieotwierane, uchylne , rozwierne, uchylno-rozwierne) - brak
takiej informacji w zestawieniu i opisie,
3) drzwi D14 A i B - wykonać jako balkonowe na skrzydłach okiennych czy jako drzwi wejściowe
?,
4) czy w drzwiach zewnętrznych szkło bezpieczne ma być wykonane obustronnie ?

Projekt pod nazwą „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

4

Odpowiedź:
 Ad.1 wg. kompletnego systemu składającego się ze szkła profilowego (dyle szklane),
aluminiowych profili ramowych, wkładek termicznych i uszczelniających, elementów
dystansowych oraz silikonu.
 Ad.2 uchylno- rozwierne
 Ad.3 jako drzwi wejściowe z progiem
 Ad 4 Tak
Pytanie 5
Prosimy o zamieszczenia zestawienia stolarki okiennej : O18 oraz O 19 , zgodnie z pozycja
w przedmiarze robót 6. Część dobudowana / Rozdział 7 / Podrozdz 7.11 / Pozycje 183 oraz 184.
Odpowiedź:
Przegrody oznaczone O18 i O19 należy wykonać w konstrukcji aluminiowej, profil ciepły wg.
rysunków elewacji zachodniej rys.nr 15 - opis techniczny strona 28

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 16.08.2017 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 16.08.2017 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: 16.08.2017
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
16.08.2017 do godz. 11:30.
4) pkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.08.2017 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.
Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

1)

BURMISTRZ
mgr Julian Ozimek
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