Szczecin, dnia 18.03.2020 r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Nr sprawy: ZP-PN/01/2020
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom
Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie – w podziale na dwie części ”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
- Armatura wodoszczelna poprosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie.
Odpowiedź nr 1
Armatura wodoszczędna to sposób na ekologiczne użytkowanie wody np. poprzez stosowanie baterii
wyposażonych w przycisk eko. Jest on umieszczony z tyłu lub z boku baterii. Aby uzyskać maksymalny
wypływ wody (13-14 l/min), trzeba go wcisnąć. Po ponownym odkręceniu wody z wylewki wypływa
5-7 l/min. Dzięki temu ograniczamy strumień o blisko 50%.
Pytanie nr 2
- W opisie technicznym zawarte są zawory podpionowe Danfoss, brak ich w kosztorysie, prosimy o
uzupełnienie.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, ROZDZIAŁ X punkt 3.2 :
„Załączone do siwz przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny,
a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować
rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót,
a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac
wskazany w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac
nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować”
Pytanie nr 3
- W opisie technicznym opisana jest wymiana zaworów zasilających czy zawory powrotne również
będą wymieniane? Jeżeli tak to poprosimy o dopisanie do kosztorysu.
Odpowiedź nr 3
Szczegółowe wytyczne znajdują się w PW branży sanitarnej oraz w STWiOR branży sanitarnej (plik.
ST¬_SAN_CO)
Pytanie nr 4
- W opisie technicznym wpisane jest uzupełnienie izolacji, prosimy o dopisanie do kosztorysu.

Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, ROZDZIAŁ X punkt 3.2 :
„Załączone do siwz przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny,
a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować
rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót,
a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac
wskazany w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac
nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować”.

