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ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ),
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO I ZMIANY SWZ

W dniu 11.06.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa budynku magazynowo - handlowego z
przeznaczeniem na archiwum zakładowe” – I etap, na które, na podstawie
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający odpowiada
następująco:
Pytanie nr 1:
Prosimy o informację czy istniejąca stolarka okienna i drzwiowa podlega
wymianie? Jeśli ma zostać wymieniona, to prosimy o zestawienie stolarki
drzwiowej i okiennej podlegającej wymianie wraz z parametrami
technicznymi opisującymi rodzaj materiału, kolorystykę, właściwości
akustyczne oraz izolacyjne.
Odpowiedź Zamawiającego: Nie planuje się wymiany stolarki okiennej. Wykaz stolarki
drzwiowej – w załączeniu.
Pytanie nr 2:
Prosimy o informację
całościowo?

czy

tynki

wewnętrzne

mają

zostać

wykonane

Odpowiedź Zamawiającego: Nie planuje się wymiany tynków wewnętrznych. Nowe
tynki oraz tynki w miejscach uzupełnień – bruzdy po instalacjach, rozebranych
ścianach działowych, itp. – należy ujednolicić fakturowo z istniejącymi tynkami, np.
poprzez szpachlowanie lub ułożenie wyprawy klejowej na siatce z włókna szklanego.

Pytanie nr 3:
Prosimy o określenie szczegółowego zakresu wykonania robót I-ego etapu.
Odpowiedź Zamawiającego: I etap robót zawiera wszelkie roboty w
doprowadzenia obiektu do planowanej funkcji poza robotami zewnętrznymi, tj. :
- dociepleniem elewacji,
- dociepleniem ścian w gruncie,
- dociepleniem stropodachu,
- wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
- wymianą instalacji odgromowej,
- wymianę przyłącza wody.

celu

Uwaga:
- instalację odgromową należy doprowadzić do planowanych urządzeń na dachu,
- należy uzupełnić tynki zewnętrze w miejscu po zamurowanych otworach okiennych,
wymienionej stolarce drzwiowej itp.
Pytanie nr 4:
Prosimy o informację czy wycieraczki wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli
tak prosimy podanie parametrów technicznych wycieraczek.
Odpowiedź Zamawiającego: Wycieraczka wewnętrzna wchodzi w zakres zamówienia.
Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi w profilach aluminiowych, wysokość
– 17 mm, wytrzymałość minimum 800kg/m2.
Pytanie nr 5:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu.
Odpowiedź Zamawiającego: Rzut inwentaryzacji parteru w załączeniu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 3
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje
następujących zmian w treści SWZ:

•

Rozdział XII, pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 20.07.2021r.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 24.07.2021r.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
• Rozdział XIV, pkt 1 dotychczasowym brzmieniu:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 21.06.2021 r. do
godziny 12:00.
otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 25.06.2021 r. do
godziny 12:00.

•

Rozdział XIV, pkt 3 o dotychczasowym brzmieniu:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021r. o godzinie 13:00
otrzymuje brzmienie:
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021r. o godzinie 13:00

Ponadto do SWZ dołączone zostają także pliki, stanowiące załączniki do
niniejszego pisma, o nazwach:
1) Wykaz stolarki drzwiowej
2) Inwentaryzacja – rzut parteru

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania.

