ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO TREŚCI SIWZ
na rozbudowę budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piszu
wraz z przebudową linii energetycznej nN
Do Zamawiającego w dniu 8 maja 2017 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
na
rozbudowę
budynku
Ośrodka
Rewalidacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Piszu wraz z przebudową linii energetycznej nN. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2:
1. Czy budynek ma być wyposażony w:
- balustrady schodowe?
- barierki zewnętrzne ?
- pochwyty dla osób niepełnosprawnych w toalecie?
- zadaszenie nad schodami wejściowymi?
- kratki wentylacyjne?
- parapety wewnętrzne?
- wyłaz dachowy /okno dachowe nie może pełnić tej funkcji/ ?
- ławy kominiarskie ?
- kanalizacja deszczowa?
- ciąg czyszczący ? /wycieraczki do obuwia w obiekcie użyteczności publicznej są
niezbędne dla zachowania czystości/
- szafki kuchenne ?
- wyposażenie aneksu kuchennego ?
- wykończenie ogniomuru z blachy powlekanej?
Jeżeli tak to prosimy o dokumentację rysunkową, opis techniczny i specyfikację powyższych
elementów. Nieustosunkowanie do zapytania uznamy za wykluczenie powyższych
elementów z zakresu zamówienia.
Odpowiedź:
- balustrady schodowe - TAK
- barierki zewnętrzne - TAK
- pochwyty dla osób niepełnosprawnych w toalecie - TAK
- zadaszenie nad schodami wejściowymi – NIE (jest to wyjście ewakuacyjne)
- kratki wentylacyjne - TAK
- parapety wewnętrzne - TAK
- wyłaz dachowy /okno dachowe nie może pełnić tej funkcji/ - TAK , połączone razem
z oddymianiem klatki schodowej. Okno dachowe może pełnić taką funkcje, jeśli
posiada deklarację właściwości użytkowych
- ławy kominiarskie - TAK
- kanalizacja deszczowa - NIE
- ciąg czyszczący ? /wycieraczki do obuwia w obiekcie użyteczności publicznej są
niezbędne dla zachowania czystości/ - NIE
- szafki kuchenne - NIE
- wyposażenie aneksu kuchennego - NIE
- wykończenie ogniomuru z blachy powlekanej - TAK
WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY NIE SĄ OREŚLONE W DOKUMENTACJI
RYSUNKOWEJ. WYKONAWCA MA DOWOLNOŚĆ W DOBORZE W/W ELEMENTÓW ,

NALEŻY JEDNAK WYKONAC JE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO BUDOWLANYMI.
2. Proszę o podanie jakichkolwiek warunków brzegowych dla windy, jeżeli winda wchodzi w
zakres zamówienia.
Odpowiedź: ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH KONDYGNACJI 3, NOŚNOŚĆ MINIMUM 630 KG,
8 OSÓB, JEDNOSTRONNA , DOSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
3. Brak w przedmiarze obróbek blacharskich dachu oraz przewodów wentylacyjnych. Czy
należy je uwzględnić jako element do wykonania ?
Odpowiedź: PRZEDMIAR DOŁĄCZONY DO DOKUMENTACJI STANOWI JEDYNIE JEJ
UZUPEŁNIENIE ORAZ ORIENTACYJNY WYKAZ GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANO –
MONTAŻOWYCH. W
PRZYPADKU,
GDY KOSZTORYS NIE PRZEWIDUJE
JAKICHKOLWIEK ROBÓT A UJĘTE SĄ ONE W PROJEKCIE BUDOWLANYM BĄDŹ
WYNIKAJĄ Z KONIECZNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ WYKONAWCA WINIEN JE
UWZGLĘDNIĆ NA ETAPIE WYCENY ROBÓT BUDOWLANYCH PRZED ZŁOŻENIEM
OFERTY PRZETARGOWEJ. WYKONAWCA MUSI PRZEWIDZIEĆ WSZYSTKIE
OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA CENĘ ZAMÓWIENIA.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZALECA SIĘ SPRAWDZENIE W TERENIE WARUNKÓW
WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
ZAKRES PRZEWIDZIANYCH ROBÓT POWINIEN BYĆ WYKONANY W ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE.
Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne
przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są
związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

