
 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na przebudowa budynku biurowego na potrzeby PODGIK. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00089.2019   23.12.2019 r. 

l.dz.: ZP.KW-00616/19   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły i zostały zadane na zebraniu wykonawców zapytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Czy w pomieszczeniu archiwum na poziomie piwnic, zamontowane grzejniki przeznaczone są do demontażu? 

2. Czy z uwagi na 1,5 cm różnicę poziomów posadzki, pomiędzy pomieszczeniem archiwum, a klatką schodową i montaż 

regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum przewidziano skucie istniejącej posadzki lub podjazdy? 

3. Czy projektowana jest przebudowa korytarza – układ drzwi w piwnicy? 

4. W pomieszczeniu -1.08 przewidziana jest toaleta, w jaki sposób rozwiązać brak dojścia do kanalizacji? 

5. Do czego służy kanał który jest narysowany na przekroju budynku rys. nr 7 projektu architektury i konstrukcji? 

6. Czy do budynku doprowadzona jest sieć kanalizacyjna, czy też wyposażony jest on w zbiornik bezodpływowy? 

7. Część pozycji kosztorysowych przewiduje dostawę i montaż a część sam montaż, które pozycje dotyczą tylko montażu? 

8. Czy fasada zewnętrzna podlega wymianie? 

9. W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru w pliku ath. 

10. Czy Zamawiający przekaże pliki z logo, które przewidziane są do zamieszczenia na posadzce i drzwiach automatycznych? 

11. Czy budynek jest wyposażony w przyłącza teleinformatyczne? 

12. Czy budynek jest objęty gwarancją wykonawcy i kto będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe na etapie 

realizacji? 

ODPOWIEDZI: 

1. Zgodnie z dokumentacją projektową – projekt wykonawczy, instalacje sanitarne z wentylacją i klimatyzacją – 5 

grzejników zamontowanych na poziomie piwnicy przeznaczonych jest do demontażu i ponownego montażu. 

Na rys. nr 10 – rzut piwnicy, instalacje c.o. i c.t.  – opisano grzejniki do przełożenia, miejsca montażu zostały także 

wskazane w dokumentacji projektowej rys. nr 11; 12; 13. 

Podobnie część grzejników na poziomie parteru również należy przełożyć co zostało opisane na rysunkach w projekcie 

wykonawczym. 

W opisie technicznym projektu wyspecyfikowano 22 szt. grzejników do demontażu i ponownego montażu. 

2. Zgodnie z dokumentacją projektową – architektura i konstrukcja – opis regałów przesuwnych, max. wymiar szyn 

jezdnych wynosi 70x15 mm, należy je zatem zatopić w warstwie płytek i zlicować z poziomem posadzki. 

3. Układ pomieszczeń piwnicy należy wykonać zgodnie z rys. nr 1 projektu architektury i konstrukcji. 

4. W dokumentacji projektowej – projekt wykonawczy, instalacje sanitarne z wentylacją i klimatyzacją – Opis techniczny, 

punkt 3.1. Instalacje wod.-kan., Instalacja kanalizacji sanitarnej, zawarto zapis  „Ze względu na brak możliwości 

grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych z poziomu piwnic w budynku do istn. kanalizacji sanitarnej 

przewidziano zastosowanie urządzeń do przetłaczania ścieków”, urządzenia ujęto w zestawieniu podstawowych 

materiałów i przedmiarze robót. 

5. Jest to kanał podposadzkowy instalacji wentylacji linii NW2, pokazany na rys. nr 15 i 16 projektu wykonawczego 

instalacje sanitarne z wentylacja i klimatyzacją. 

6. Obiekt nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej, posiada zbiornik bezodpływowy. 

7. Wszystkie elementy określone w przedmiarach robót podlegają dostawie i montażowi przez Wykonawcę, 

z wyjątkiem tych, które wskazane zostały jako przewidziane do przełożenia np.: grzejniki, hydranty. 

8. Fasada zewnętrzna bocznej klatki schodowej podlega wymianie z uwagi na dostosowanie szerokości drzwi 

do obowiązujących przepisów p.poż. 

9. Zamawiający nie przewiduje publikacji w formie edytowalnej innych dokumentów, niż już zamieszczone na stronie 

internetowej załączniki do SIWZ. Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego pisma, udostępniona zostaje dokumentacja 

fotograficzna przeznaczonego do przebudowy obiektu, w tym zdjęcia dachu wraz z zamontowanymi na nim elementami 

instalacji. 

10. Wybrany Wykonawca otrzyma pliki z logo i informacje, które mają być zamieszczone na posadzce i drzwiach 

automatycznych. 

11. Budynek nie posiada przyłącza teleinformatycznego. Zakres prac nie obejmuje jego wykonania.  

12. Obiekt jest objęty gwarancją Firmy, która go wybudowała, w terminie do dnia 28.11.2021 r. 

Za szkody powstałe  w wyniku prowadzonych prac odpowiadać będzie Wykonawca, a za ewentualne ujawnione wady 

budynku Gwarant. 

Ponadto informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania, na które odpowiedzi zostaną udzielone 

niezwłocznie po ich weryfikacji pod względem merytorycznym. 
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