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    W y k o n a w c y   

 

 

Odpowiedź na zapytania  

 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. „Przebudowa budynku 

biurowo - socjalnego bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp.  z o.o. wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania części budynku na szatnię bez pomieszczeń nr 10 i 11 oraz rozbudową i 

przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej , C.O. , wentylacji mechanicznej i elektrycznej”  

 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843                                 

z dnia 2019.09.27), dalej zwaną Pzp, przekazuje w załączeniu treść pytań z dnia 22.09.2020r.    

wraz z odpowiedziami  

 

1. Poz. 1.6.7. i 1.6.8 przedmiaru robót budowlanych: drzwi o klasie odp. ogniowej E130 i 

E160. Prosimy o informację jakie drzwi aluminiowe czy stalowe.?  

Czy istnieje możliwość udostepnienia zestawienia stolarki drzwiowej przewidzianej do 

wymiany?  

       Odpowiedź:  Drzwi odporności ogniowej EI30 i EI60 – stalowe lub aluminiowe. 

 Drzwi wewnętrzne płycinowe wg załączonego rzutu budynku. 

Drzwi z projektowanego wiatrołapu do szatni czystej i do szatni brudnej z profili 

aluminiowych. 

Drzwi aluminiowe wejścia głównego o szerokości w świetle futryn 120 cm ze 

skrzydłem nieblokowanym o szerokości 90 cm, w projektowanym wiatrołapie o 

szerokości skrzydła drzwiowego min. 90 cm – o średnim współczynniku przenikania 

ciepła 1,3 W/m2K, stolarka okienna z profili PCV o średnim współczynniku 

przenikania ciepła 0,9 W/m2K. 

Inwestor nie posiada zestawienia stolarki drzwiowej. Podstawą do sporządzenia 

oferty jest załączony projekt budowlany. 
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2. W SIWZ jest zapis” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i  warunki jego wykonania 

zawarte są w dokumentacji projektowej…” pkt. 3  SIWZ Przedmiary robót stanowią 

dokument pomocniczy… 

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Dokumentacji 

projektowej.  

 Odpowiedź: Załączam projekt budowlany branży architektoniczno-konstrukcyjnej, 

sanitarnej i elektrycznej.  

 

3. W SIWZ pkt. 2 Zakres prac przewidziany zamówieniem ppkt 1 wykonanie robót 

budowlanych ppkt d) jest tynki wewnętrzne. W załączonym przedmiarze robót brak 

wykonania tynków wewnętrznych. Czy tynki wewnętrzne są objęte przedmiotem 

zamówienia, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.   

      Odpowiedź: Zgodnie z opisem w projekcie budowlanym należy przewidzieć odtworzenie 

tynków wewnętrznych w miejscach wyburzeń oraz wykonanie nowych tynków 

wewnętrznych na projektowanych ścianach i zamurowaniach. 

 

4. W przedmiarze robót dz. podłogi i posadzki jest rozebranie posadzek z płytek 

ceramicznych, następnie przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie klejem pod 

układanie płytek i ułożenie płytek. Czy nie ma potrzeby wykonania nowej wylewki po 

skuciu płytek?  Prosimy o udostępnienie przekroju posadzek.  

         Odpowiedź: Należy uzupełnić ubytki po robotach instalacyjnych oraz wykonać wylewki 

w celu uzyskania spadków do kratek posadzkowych zgodnie z projektem 

budowlanym branży sanitarnej. 

 

5. Poz. 19 przedmiaru robót sanitarnych… - przebudowa węzła wodomierzowego 1 kpl. 

Prosimy o wskazanie co wchodzi w zakres prac. Prosimy o udostepnienie projektu robót 

sanitarnych.  

          Odpowiedź: Przebudowa węzła wodomierzowego polega na wykonaniu oddzielnego 

odgałęzienia do instalacji  ppoż.  z montażem  wodomierza DN 50 i zaworu 

antyskażeniowego DN 50 klasy BA 
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6. Poz. 33 przedmiaru robót sanitarnych – Montaż brodzików natryskowych tworzywa 

sztucznego  - 7 kpl.  

Prosimy o informację czy liczyć brodziki z kabiną , jeśli tak to jaki wymiar? Czy liczyć    

zasłonki prysznicowe bez kabin?  

           Odpowiedź: Brodziki o wymiarach 90 x 90 cm przedzielone ściankami systemowymi  

np. z płyty HPL. Od czoła zasłonki prysznicowe. 

            

7. Dz. Instalacja wentylacyjna w celu wykonania rzetelnej wyceny, prosimy o udostępnienie 

projektu wentylacji mechanicznej.  

           Odpowiedź: Załączam projekt wentylacji mechanicznej. 

 

Uwaga:  projekty należy zweryfikować o wykonany już zakres robót. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany do SIWZ, stanowią integralną jej 

część. Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na 

stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. 

Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię 

postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty 

uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.  

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert  

1. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres:  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, 

pokój nr 206 (sekretariat), w terminie do dnia 29.09.2020r. , do godz. 11:00.”         

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.09.2020r. , godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego – 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ,  ul.                      

ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław, pok. 204 (sala narad). 

 

 

Na oryginale w aktach postepowania podpis kierownika zamawiającego.  

   

 


