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

nr DZP.381.030.2020.RB o

projektowej i wykonanie 

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

Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie

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

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawn

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

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytanie1: 

Czy Zamawiający dysponuje rzutami budynku, te które

znacznie ułatwiło by to wycenę. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odpowiedź 1: 

Rzuty budynków zawarte są w inwentaryzacj

programu-funkcjonalno-użytkowego, będącego jednym z elementów dokumentacji technicznej 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie ma robót związanych z modernizacją instalacji 

hydrantowej /wymiana rur, hydrantów itp.

 

Odpowiedź 2: 

Zakres niezbędnych do wykonania robót w wskazanym w pytaniu zakresie będzie wynikał wprost z 

technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje innych robót 

związanych z modernizacją instalacji jw. 

 

 

 

  

                                                               Katowice, dnia

UCZES

O UDZIELENIE ZAMÓWIE

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ II 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

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” 

 dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z

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

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: 

Czy Zamawiający dysponuje rzutami budynku, te które zostały załączone do audytu energetycznego są nieczytelne, 

znacznie ułatwiło by to wycenę. Prosimy o uzupełnienie. 

nwentaryzacji budowlanej budynku Domu Studenta nr 2, stanowiącej załącznik nr 4 do 

będącego jednym z elementów dokumentacji technicznej 

który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie ma robót związanych z modernizacją instalacji 

j /wymiana rur, hydrantów itp. 

Zakres niezbędnych do wykonania robót w wskazanym w pytaniu zakresie będzie wynikał wprost z 

technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku i dokumentacji projektowej, których to wykonanie 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje innych robót 

jw.  

Katowice, dnia 28.12.2020 r. 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.030.2020.RB 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Opracowanie dokumentacji 

robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

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

dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

, 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 

iania źródła zapytania, a jeżeli 

zostały załączone do audytu energetycznego są nieczytelne, 

stanowiącej załącznik nr 4 do 

będącego jednym z elementów dokumentacji technicznej – opisu przedmiotu 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie ma robót związanych z modernizacją instalacji hydraulicznej - 

Zakres niezbędnych do wykonania robót w wskazanym w pytaniu zakresie będzie wynikał wprost z ekspertyzy 

wej, których to wykonanie 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje innych robót 
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Pytanie 3: 

W PFU pkt. 2.5 Instalacje sanitarne, zapisano, że w zakresie robót do wykonania jest min.: demontaż i odtworzenie 

obudów. Po wizji lokalnej nie stwierdziliśmy żeby na grzejnikach były jakiekolwiek obudowy, w związku z powyższym 

prosimy o wyjaśnienie o jakich obudowach jest mowa w PFU, oraz jaką ilość obudów należy uwzględnić w wycenie. 

 

Odpowiedź 3: 

Zapis dotyczący demontażu i odtworzenia obudów oraz wykonania nowych wypraw tynkarskich i malarskich, okładzin 

wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz w miejscach przejść i montażu 

instalacji, odnosi się do ewentualnych kolizji projektowanych i wykonywanych przez Wykonawcę robót z istniejącą 

substancją budowlaną. Zamawiający potwierdza, że na obiekcie brak jest obudów grzejników i pionów c.o. 

 

Pytanie 4: 

Co należy zrobić ze złomem powstałym z demontażu instalacji c.o.? 

 

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki i demontażu 

stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć do punktu skupu złomu 

oraz sprzedać ten surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie przekazanego pełnomocnictwa. 

Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające sprzedaż złomu (pokwitowanie za dostarczony 

złom musi być wystawione na Zamawiającego). 

 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Przetargowej:                      Przewodniczący Komisji Przetargowej: 
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