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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod 

nazwą: Remont dźwigu windowego i wymiana dźwigu osobowego 

(lewego) w Domu Studenckim „Dwudziestolatka” przy ul. 

Piastowskiej 1 a we Wrocławiu. 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania: 

Pytanie nr 1: 

Wymagane są drzwi przystankowe w klasie odporności ogniowej EIS-60 wykonane zgodnie 

z normą DIN18091. Ta norma obowiązuje tylko na rynku niemieckim. Proszę o 

potwierdzenie, że można zastosować drzwi w klasie EI-60 wykonane zgodnie z 

obowiązującą w Polsce normą zharmonizowaną PN-EN 81-58. 

 

Odpowiedź nr 1: 

W dokumentacji zostały zaprojektowane drzwi przystankowe w klasie odporności ogniowej 

EIS-60 (czyli takie, gdzie muszą być spełnione kryteria klasyfikacyjne szczelności ogniowej, 

izolacyjności i dymoszczelności (ognioodporność), natomiast EI to tylko szczelność 

ogniowa i izolacyjność, więc nie można zastosować drzwi o odporności EI60. 

 

W rozdziale IV pkt 22 Zamawiający wskazał, że w sytuacjach, kiedy Zamawiający 

opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty 

budowlane i stosowane materiały równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w przedmiocie zamówienia, 

Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy winien wskazać równoważne 

produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji 

technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których 

mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym 

stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: 

Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację  



 

 

Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, deklarację zgodności, 

certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczna doboru 

urządzenia. 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach 

dla Wykonawców. 

 

 

W imieniu Komisji Przetargowej 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  

Katarzyna Danielewska-Drzazga 

 

 

 


