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Kędzierzyn-Koźle, 18.10.2019r 

 
    

Uczestnicy postępowania  
 

 

Dotyczy: postępowania  A-PPOŻ..2019.67  prowadzonego  w  trybie  do  30.000  euro  na  Dostawę i Montaż drzwi 
przeciwpożarowych w budynku Szpitala „A” SP ZOZ  Kedzierzyn-Koźle ul. Roosevelta 2, 

wyjaśnienia i modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu 
 
Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Kędzierzynie  -  Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia o 

zamówieniu: 
 

1. Czy wykonane drzwi należy  wyposażyć w  okucia antypaniczne? 
Nie, Zamawiający nie wymaga wyposażenia drzwi w okucia antypaniczne 
 

2. Zgodnie z przepisami drzwi ewakuacyjne muszą mieć wym. 2000mm w przejściu, w przypadku zastosowanie drzwi  
               Aluprof MB78EI wymiar otworu wynosi 2100mm , jeżeli mamy spełnić ten warunek, to czy zamontowanie nadproży      
               jest w zakresie Wykonawcy? 

Tak, Zamawiający wymaga dopasowania drzwi przeciwpożarowych do istniejących otworów. W przypadku gdy  
Wykonawca zastosuje drzwi, które wymagają powiększenia istniejącego otworu wszelkie prace budowlane z 
tym związane oraz odtworzenie stanu istniejącego leżą po stronie Wykonawcy 
 

3. Czy Zamawiający umożliwi wykonywanie prac w godzinach od 7.00 – 17.00, maksymalnie do godziny 19 tej? Czy 
praca będzie możliwa również w weekendy?  
Tak, Zamawiający dopuszcza pracę w godz. 7.00 -10.00 oraz w weekendy 
 

4. Czy w miejsce zdemontowanych starych drzwi, od razu trzeba zamontować nowe?  
Tak, dotyczy to drzwi na jednym poziomie jednej klatki schodowe 

 
       5.    W jakim terminie Zamawiający przewiduje rozpoczęcie przedmiotu zamówienia?   
 Podpisanie umowy nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania z Wykonawcą, który uzyskał największą ilość       

punktów.  
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu.  
Zamawiający modyfikuje i nadaje nowe brzmienie:   
Pkt. 7. Przygotowanie oferty: 
a) Zaleca się, aby ofertę przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu – Sekretariat, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-
Koźle, do dnia 18.10.2019r.   23-10-2019r do godz. 10:00. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez 
względu na przyczyny opóźnienia.  
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b) Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 
Nie otwierać przed 18 / 10 / 2019r 23/10/2019r 
g). Termin i miejsce otwarcia ofert - w siedzibie zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 24 
Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle Inspektor Ochrony Ppoż. SP ZOZ ul. 24 Kwietnia 13 II p dnia 18.10.2019r. 23.10.2019r. o 
godz. 10:30. 
 
 
 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione 
postępowanie. 

 


