Dęblin, dnia 29.08.2019 r.
RMI.271.13.2019

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.13.2019 w trybie
przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu
zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela
wyjaśnień.
1.

Treść zapytania:
Proszę o wyjaśnienie:
w przedmiarze sanitarnym od poz. 137 do poz. 145 przy wykonaniu rurociągów
chłodniczych jm. podana jest w kg. a powinna w metrach, (jeżeli będzie w m. to będzie
taka sama ilość jak izolacje tych rur), prosimy o sprostowanie.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia „Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa – załącznik
nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do
SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny oferty
– załącznik nr 10 do SIWZ.” W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć długość
rurociągów chłodniczych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik
nr 8 do SIWZ.

2.

Treść zapytania:
W dokumentacji brak projektu pochylni dla niepełnosprawnych, jest tylko schemat
poglądowy, za mało danych do wyceny pochylni (z jakiego materiału słupki, progi
i prowadnice do krat ażurowych).
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 2.6.16. części opisowej dokumentacji projektowej,
w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ została
opisana wymiana pochylni dla niepełnosprawnych. W wyżej wymienionym opisie
technicznym pochylni dla niepełnosprawnych Projektant wskazuje, że „:projektuje się
montaż systemowej pochylni stalowej. Elementy stalowe pochylni powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Spoczniki i pochylnie
wykonane z kratek ażurowych.” Zamawiający jednocześnie informuje, że nie dysponuje
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innym, odrębnym opracowaniem technicznym dotyczącym wymiany pochylni dla
niepełnosprawnych.
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