
 

 
  

Międzyzdroje, dnia: 2020-09-24 

Pismo: RI.ZP.271.15.2020.AR   

 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony 

na "Przebudowa części pomieszczeń budynku Gimnazjum w Międzyzdrojach dla potrzeb ŚDS 

(Środowiskowego Domu Samopomocy) w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 33, Dz. Nr 179, Obręb 

Międzyzdroje 21 w ramach zadania: "Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 

ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51 c ust.5 ustawy w związku z Programem kompleksowego 

wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r."" – 

znak sprawy RI.ZP.271.15.2020.AR. 

Zamawiający, Gmina Międzyzdroje, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”): 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

1. Proszę szczegółowo określić zakres robot dla pierwszego etapu. 

Odp. Zakres robót dla I-ego  etapu: 

 -Roboty budowlane  zgodnie z  rys. A 4,  Rzut II-go piętra:  pom. nr 01a do 01d, 02 do 11, rys. A7-

przekrój A-A (wzmocnienie stropu).  Zakres prac  w osiach A-C/1-5.                                                                                                   

Bez klap dymowych, okna oddymiającego  rys. A-11, siłowniki  przyjąć właściwe do 

zaprojektowanych klap i okna oddymiającego  PB-instalacje elektryczne.  

Roboty sanitarne, zakres zgodny z PB, specyfikacją. Rezygnacja z  wymiany instalacji centralnego 

ogrzewania w ww. pomieszczeniach : pom.  nr 01a do 01d, 02 do 11. 

 

2. W SIWZ pkt.3.1 zapisano: montaż elementów wyposażenia pomieszczeń – zgodnie z załącznikiem 

graficzny i opisem. Czy ten zakres wysmażenia wchodzi w pierwszy etap robot ? 

Odp. Montaż tak, zakup wyposażenia nie. 

 

3. W przedmiarze robot zamawiający wskazał do wykonania wentylacje mechaniczna natomiast w 

specyfikacji technicznej i w SIWZ zamawiający nie wskazuje do wykonania wentylacji. Czy w oferent 

ma wycenić wentylacje mechaniczną ? 

Odp. Tak,  odwołuje do pkt. nr 1, roboty sanitarne. 

 

4. W przedmiarze robot zamawiający wskazał instalacje wody hydrantowej natomiast w specyfikacji 

technicznej i w SIWZ zamawiający nie wskazuje do wykonania Instalacja wody hydrantowej. Czy w 

oferent ma wycenić instalacje wody hydrantowej ? 

Odp. Tak,  odwołuje do pkt. nr 1, roboty sanitarne. 

 

5. Czy w oferent ma wycenić wykonanie instalacji i montaż systemu oddymiania ? 

Odp. Tak,  odwołuje do pkt. nr 1, roboty elektryczne. 

 

6. Czy w ofercie należy wycenić montaż nawiewników okiennych  

Odp. Tak, zgodnie PB-z rys. S11. 



 

 
  

 

7. Czy w ofercie należy wycenić obudowę wentylacji mechanicznej  

Odp. Tak,  należy  wykonać obudowę  kanałów wentylacji mechanicznej. 

 

8. Czy w ofercie należy wycenić ścianę składaną ?  

Odp. Nie, uwzględnić wykonanie ścianki z GK dzielących pomieszczenia  nr 02/nr 03. 

 

9. Czy w ofercie należy wycenić zestaw hydroforowy ? 

Odp. Tak, odwołuje do pkt. nr 1, roboty sanitarne. 

 

10. Czy w ofercie należy wycenić zbiorniki naziemne ? 

Odp. Tak, odwołuje do pkt. nr 1, roboty sanitarne. 

 

 


