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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.030.2020.RB 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ I 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.030.2020.RB o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n. Opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w 

Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

W dokumentacji technicznej brak informacji dotyczącej ilości demontażu istniejących oraz montażu nowych krat 

zabezpieczających stolarkę okienną. Prosimy o podanie ilości krat zabezpieczających okna, które podlegają wymianie. 

Odpowiedź 1: 

W kalkulacji ceny oferty należy przyjąć ilość krat do 8% ilości wszystkich okien (inwentaryzacja). 

Pytanie 2: 

W programie funkcjonalno-użytkowym widnieje zapis „wymiana uszkodzonych wkładów szybowych zespolonych”. 

Prosimy o podanie w jakich ilościach należy wymienić uszkodzone wkłady szybowe. 

Odpowiedź 2: 

Należy przyjąć do 3% ilości całości przeszklenia wszystkich okien (inwentaryzacja). 

Pytanie 3: 

Prosimy o udzielenie informacji czy wymiana stolarki okiennej wchodzi w zakres inwestycji.  

Odpowiedź 3: 

Wymiana stolarki okiennej nie wchodzi w zakres inwestycji. 

Pytanie 4: 

Prosimy o podanie ilości drzwi zewnętrznych, które podlegają wymianie. 

Odpowiedź 4: 

Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne (inwentaryzacja). 

 

 



Strona 2 z 2 
 

 

Pytanie 5: 

Zgodnie z zapisem znajdującym się w programie funkcjonalno-użytkowym należy zamontować na elewacji budki lęgowe, 

natomiast brak informacji odnośnie ilości tych budek. W związku z tym prosimy o podanie ilości w/w budek, które należy 

zamontować., 

Odpowiedź 5: 

Ilości budek lęgowych określona zostanie w decyzji RDOŚ, wydanej na podstawie ustaleń opinii ornitologicznej, którą 

zgodnie z zapisami zawartymi w PFU opracuje Wykonawca robót budowlanych. 

Pytanie 6: 

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu wykonania rzetelnej wyceny inwestycji.  

Odpowiedź 6: 

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Patrz odpowiedź  na pytanie z dnia 22.12.2020 r.  

 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Członek  Komisji Przetargowej:                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej: 
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