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Dotvczv: postęlpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,wykonanie
robólt budowlanych polegających na zainstalowaniu dźwigu ptatfoimowego
(dostawa i montaż) wraz z robotami towarzyszącymi w budynlu
Środowiskowego Domu Samopomocy przy u|. Nowinyi *.dd"ń*ku'''

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego oŚrodka Pomocy
Społecznej w Gidańsku Wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych Warunków
Zamówienia. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r'. Prawo
zamówień pub|icznych (t. j. Dz, U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn, zm.), poniżej
pzedstawiamy treśĆ pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1:
Co z robotami rozbiórkowymi? Kosztorys ofertowy nie uwzg|ędnia robót rozbiórkowych oraz
pzejść przez stropy.

odpowiedź:
Szyb windowy jest wykonany' w związku z powyższym nie przewiduje się robót
rozbiórkowych oraz przejść pfrzez stropy.

Pytanie 2:
Proszę o określenie typu oraz wymiarów drzwi automatycznych . brak uszczegółowienia
w przedmiarze - poz.2.

odpowiedź:
W dokumentacJi projektowej przewldziano drzwi szybowe Sd=900x2000 hh,
przeszklone.

Pytanle 3:
Co z pracami w:lmacniającymi i uzupełniającymi po wykuciu otworów w stropie?

odpowiedź:
Szyb został lvykonany, więc nie przewiduje się prac dotyczących wzmocnienia
i uzupełnienia stropów po wykuciu otworów. Załączone do SIWZ przedmiary robót
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należy traktolvać pomocniczo, nie stanowią one jedynej podstawy do wyceny
przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:
Poz. 9 kosztorysu obejmuje wykonanie szybu ze ścianek gr, y, cegły natomiast projekt

uwzg|ędnia wykonanie ścianek gr' ,t cegły?

odpowiedź:
Wspomniana pozycJa . wykonanie szybu ze ścianek lz cegty dotyczy nadbudowy

nadszybia na Poddaszu.

Pytanie 5:

cźy Jopu'zcza się inne rozwiązania wykonania. szybu np': w konstrukcji stalowej samonośnej,

co, umoż|iwitotly montaż pljtformy d|a osób niepełnosprawnych (1 100x1400) zgodnie

i pzepisami Flózpoządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 'l2 kwietnia 2002 r' w sprawie

warunkÓw technicznyct..' ;arimi powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie (Dz' U. 2oo2 r,

Nr 75, poz. 690).

odpowiedż:
Inne rozwiązania wykonania szybu są bezprzedmiotowe, gdyf szyb jest wykonany.

Pytanie 6:
Cźy termin rea|izaĄi usta|ony na 50 dnijest terminem niezmiennym? Ponieważ okres realizacji

zamówienia, prcdukcjidŹwigu wynosi ok. 3 m - ce'

odpowiedź:
Zamawiający ;lodtrzymuje zawańy w ogłoszeniu o zamówieniu i S|WZ termin wykonania
przedmiotu za mówienia.

Jednocześniel zamawiający podkreś|a, fe zaltączone do slwz przedmiary robót na|eży

traktować pomocniczo, nió itanowią one jedynej podstawy do wyceny pzedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie

w terenie warunków wykonania zamówienia.

Treść odpowiedzi stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ijest wiążąca dta wszystkich uczestników postępowania.
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