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Dot. postępowania nr 46/ADAPTACJA KOSZYKOWEJ/PN/19

W związku z prowadzonym postępowaniem na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych 
w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie, Zamawiający 
informuje, że w dniu 23 stycznia br., wpłynęło pytanie do treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający 
przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

Pytanie 1:
Zwracam uwagę że wskazana klasa RC4 zgodnie z normą PN-EN 1627 dla stolarki zewnętrznej wraz z 
drzwiami wejściowymi przesuwnymi jest niewykonalna, bazując na danych uzyskanych od producenta 
oraz wykonawcy certyfikowanego rozwiązania przez Państwa określonego wręcz niewykonalne biorąc 
pod uwagę zapisy PFU odnośnie profili aluminiowych oraz przeszklenia. Uzyskanie wskazanej klasy RC4 
jest również bardzo kosztowne co w przedmiotowym zadaniu zapewne ma również znaczenie.
Proszę o informację czy dana klasa odporności na włamanie od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej 
pozostaje w obecnej wskazanej czy zostanie obniżona do klasy RC3, RC2.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że obniża wymagania dotyczące wymaganej klasy odporności 
antywłamaniowej zestawów okienno-drzwiowych zewnętrznych: całe zestawy zewnętrzne tj. zarówno 
stolarka jak i szklenie muszą spełniać kryteria antywłamaniowe dla klasy odporności na włamanie 
co najmniej RC 3.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 31.01.2020 r. do 
godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15, w związku z czym:

1) w Rozdziale 11 SIWZ pkt 11.10. otrzymuje brzmienie:
„11.10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które 

należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa

„Oferta na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w siedzibie Urzędu
do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie

nr 46/ADAPTACJA KOSZYKOWEJ/PN/19

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 31.01.2020 r. o godz. 11.15”.”
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2) w Rozdziale 12 SIWZ:
a) pkt 12.1. otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w pkt 11.10 SIWZ, należy 
złożyć do dnia 31.01.2020 r. do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 
Taborowej 33 w Warszawie bezpośrednio w Biurze Podawczym lub przesłać na adres: 
Urząd do Spraw Cudzoziemców Wydział Zamówień Publicznych ul. Taborowa 33, 02-
699 Warszawa. Biuro Podawcze jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.15 -16.15.”,

b) pkt 12.4. otrzymuje brzmienie:
„12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, 

w dniu 31.01.2020 r. o godzinie 11:15.”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany SIWZ są 
wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Udzielone 
odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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