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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 8.12.2017 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

IF.272.8.2017 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku przy ulicy Partyzanckiej 56  
w Pabianicach” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego po udzieleniu 
wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały zamieszczone 
na stronie internetowej w dniu 4.12.2017 r. jako Zapytania i wyjaśnienia nr 2, zaistniała 
potrzeba sprostowania odpowiedzi na zapytanie nr 6. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania nr 6 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania nr 6 wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej 
stronie. 

 
Zapytanie nr 6 
Jakie warunki ma spełniać dach , pokrycie dachu, stropy by były zachowane warunki p.poż 
podane na str 96 pkt 9.2. projektu  

- konstrukcja dachu -R30 
- strop                      -RE60 
- pokrycie dachu      -RE 30 

 
Wyjaśnienie Zarządu 
Zgodnie z postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej                     
Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 16.02.2017 r. zamieszczonym w projekcie budowlanym                 
na stronie 13 – 16.  
W przypadku sprzeczności pomiędzy w/w postanowieniem, a zapisem w pkt 9.2 projektu 
budowlanego o podanej klasie odporności ogniowej, zastosowanie znajdą odpowiednie 
postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej                     
w Łodzi. 
 
Treść postanowienia Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej   
w Łodzi zamieszczono w zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Powyższe wyjaśnienie zastępuje wyjaśnienie do zapytania nr 6, które jako jedno                               
z 11 wyjaśnień zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego                                 
w dniu 4.12.2017 r. jako Zapytania i wyjaśnienia nr 2 
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Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), mogą Państwo poinformować zamawiającego               
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie                   
na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia,                    
w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 
 
 


