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Łódź, dn. 05 marca 2021 roku 

 

Zamawiający: 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

Miejscowość: 91-415 Łódź 

Adres: plac Wolności 14 

 

        Wszyscy Wykonawcy 

 

 

WYJAŚNIENIA  

 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Zakup sprzętu 

i wyposażenia dla  budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  

w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” 

i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  

w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego  

i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

zasobów kultury 

Postępowanie nr:  DZS.271.1.2021 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia 

w poniższym zakresie: 

 

Pytanie 1  

Dotyczy wyposażenia i oznakowania p.poż., w przedmiarze robót pozycje:  

• Wyposażenie p.poż budynek B, E, D – 1  

• Oznakowanie p.poż budynek B, E, D – 1  

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 16 dołączył scenariusz pożarowy z opisem osprzętu 

p.poż. Oraz rzutami oświetlenia z oznaczonymi znakami ewakuacji. Informujemy Zamawiającego,  

iż jako profesjonalny wykonawca w tej dziedzinie nie widzimy możliwości przygotowania rzetelnej 

oferty cenowej na podstawie przesłanych plików. Prosimy Zamawiającego o dokładne sprecyzowanie 

(nazwa, opis, ilość) produktów i robót ujętych w przytoczonych pozycjach przedmiaru robót. 

Przypominamy Zamawiającemu, iż to na Zamawiającym ciąży obowiązek rzetelnego przygotowania 

dokumentacji przetargowej, tak aby każdy potencjalny oferent wiedział na jaki asortyment musi 

przygotować ofertę.  

 

 



 

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu i wyposażenia dla  budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i 

Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Postępowanie nr:  DZS.271.1.2021 

2 

Odpowiedź 

W zakres wyposażenia i oznakowania p.poż wchodzi: 

- gaśnice p.poż (ilość i rodzaj wg rzutów architektonicznych),  

- oznakowanie gaśnic jw,  

- tabliczki „telefony alarmowe”, „instrukcja na wypadek powstania pożaru”, 3 kpl.  

- koc gaśniczy z oznakowaniem 10 kpl.,  

- oznakowanie „miejsce zbiórki osób ewakuowanych” 1 kpl.,  

 

 Pytanie 2  

Dotyczy koszy na śmieci do wyposażenia toalet. Zamawiający odpowiadając na pytanie 41 informuje, 

iż przedmiar obejmuje 14 sztuk koszy w łazienkach jednocześnie wskazując, iż pojemność  

i usytuowanie koszy została określona na rysunkach AR-B2-20, AR-B2-21, AR-E2-17, AR-E2-18.  

Analizując rysunki zauważamy rozbieżność pomiędzy ilościami koszy na rysunkach a ilością podaną  

w przedmiarze. Prosimy zatem o jednoznaczne określenie ilości i pojemności koszy, które należy 

dostarczyć.  

Odpowiedź 

Należy przyjąć ilość 14 szt.  

  

Pytanie 3  

Dotyczy luster do wyposażenia toalet.  

Zamawiający odpowiadając na pytanie 42 informuje, iż wymiary i ilość luster należy przyjąć z rysunków 

AR-B2-20, AR-B2-21, AR-E2-17, AR-E2-18. Analizując rysunki zauważamy rozbieżność pomiędzy 

ilościami luster na rysunkach a ilością podaną w przedmiarze. Prosimy zatem o jednoznaczne 

określenie ilości i wymiarów luster, które należy dostarczyć. Reasumując prosimy Zamawiającego  

o pilną odpowiedź na powyższe zapytania.  

Odpowiedź 

Należy przyjąć wg rysunków AR-B2-20, AR-B2-21, AR-E2-17, AR-E2-18.  

 

Pytanie 4  

Dotyczy szafy P.1 w pomieszczeniu B.0.16.  

Zamawiający odpowiadając na pytanie 17 oraz pytanie 29 udziela rozbieżnych informacji. Informujemy 

Zamawiającego, iż produkt o wymaganych wymiarach i parametrach nie występuje na rynku polskim 

oraz europejskim. Informujemy, iż szafa aby spełniać warunek ognioodporności nie może posiadać 

zawiasów wpuszczanych a musi być wyposażona w zawiasy zewnętrzne.  

Nadmieniamy, iż szafy które muszą spełniać oczekiwane przez Zamawiającego klasy bezpieczeństwa 

oraz ognioodporności produkowane są w ściśle określonych wymiarach.  

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach zewnętrznych: wysokość 1806mm 

x szerokość 1486mm x głębokość 550mm wyposażoną w 6 półek. Szafa charakteryzująca się stopniem 

bezpieczeństwa : III wg PN-EN 1143-1 oraz klasą ognioodporności : S 30 P wg PN-EN 1047-1.   

 

 

 



 

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu i wyposażenia dla  budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i 

Etnograficznego w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Postępowanie nr:  DZS.271.1.2021 

3 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarach zewnętrznych j.w. 

 

Pytanie 5  

Pytanie odnośnie rolet w budynku B: 

W budynku B zamawiający wymaga aby rolety naszybowe były zamontowane na ramie okna i zakłada 

że szprosy nie dzielą rolety naszybowej. 

Ze względu na otwieranie niektórych skrzydeł okiennych (w jednym otworze okiennym występują okna 

typu fix i okna z możliwością otwierania ) nie ma takiej możliwości. Czy Zamawiający dopuszcza 

rozwiązanie aby  zamontować roletę w kasecie zamkniętej i w prowadnicach oddalonej od ramy okna 

na długość-głębokość klamki? 

Odpowiedź: 

Jeżeli nie będzie technicznej możliwości zamontowania rolet naszybowych, Zamawiający dopuszcza 

taką możliwość. 

 

Pytanie 6  

Pytanie dotyczące wyposażenia i oznakowania p. pożarowego 

Na podstawie materiałów dostępnych w SIWZ niemożliwe jest przygotowanie oferty w zakresie 

wyposażenia i oznakowania p. poż. W celu przygotowania oferty w powyższym zakresie niezbędne jest 

przekazanie oferentom aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planami ewakuacji oraz 

rozmieszczeniem sprzętu i urządzeń p. pożarowych. Czy Zamawiający udostępni materiał konieczny do 

przygotowania oferty w przedmiotowym zakresie? 

Odpowiedź: 

W zakres wyposażenia i oznakowania ppoż. wchodzi: 

- gaśnice ppoż. (ilość i rodzaj wg rzutów architektonicznych oraz rysunków z Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego, które Zamawiający załącza),  

- oznakowanie gaśnic jw.,  

- tabliczki „telefony alarmowe”, „instrukcja na wypadek powstania pożaru”, 3 kpl.  

- koc gaśniczy z oznakowaniem 10 kpl.,  

- oznakowanie „miejsce zbiórki osób ewakuowanych” 1 kpl.,  
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