
Odpowiedź na zapytanie  dot. SIWZ

          Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące zapisów w SIWZ.

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza użycie urządzeń innych producentów równoważnych do 
zaproponowanych ?

Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  użycie  urządzeń  równoważnych  do  projektowanych 
oferowanych przez innych producentów.

Pytanie nr 2:
W projekcie i kosztorysie na zmianę podawane są klapy oddymiające C130 i C120. 
Prosimy o potwierdzenie  czy na każdej  klatce montowane mają być klapy C130 z 
owiewkami dla spełnienia Sc= 1,27 m².

Odpowiedź:
Należy zastosować klapy oddymiające C130 o powierzchni czynnej Sc= 1,27 m².

Pytanie nr 3:
Na  zestawieniu  stolarki  podane  są  klapy  z  funkcją  przewietrzania  i  czujnikiem 
pogodowym.  Według  projektu  tylko  jedna  klapa  ma  być  przewietrzana,  a  żadna 
centrala nie ma być wyposażona w czujnik pogodowy. Prosimy o sprostowanie lub 
potwierdzenie tej informacji.

Odpowiedź:
Funkcja przewietrzania zastosowana jest tylko w klatce schodowej B2. Zleceniodawca 
zrezygnował ze sterowania pogodowego.

Pytanie nr 4: 
W  projekcie  jak  i  w  zestawieniu  stolarki  podane  są  drzwi  D3  z  ościeżnicami 
drewnianymi, które mają So = 126 cm. Niestety żaden ze znanych nam producentów 
nie robi drzwi EI 30 jednoskrzydłowych ze skrzydłem „120”, maksymalny rozmiar to 
„100”.  Drzwi  „120”  są  robione  tylko  w wersji  dwuskrzydłowej.  Prosimy o  podanie 
producenta i  typu drzwi,  na którym opierano się w projekcie lub zmianę drzwi na 
dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe o mniejszym świetle otworu.

Odpowiedź:
W zestawieniu stolarki przyjęto drzwi drewniane bezprzylgowe, z ościeżnicą blokową 
Mercor  lub  równoważną  do  projektowanych.  Maksymalny  wymiar  normatywny  to 
„100”  w  świetle  muru  116  cm.  Zgodnie  z  informacją  zawartą  w  posiadanych 
materiałach firma wykonuje  także drzwi  w wymiarach  niestandardowych – stad w 
projekcie drzwi o wymiarze handlowym „110” - wymiar w świetle muru 126 cm. 

Pytanie nr 5:
Prosimy o wyjaśnienie następujących punktów umowy:
– kary za każdy dzień zwłoki ze strony Wykonawcy wynoszą 4%. Jest to kilkanaście 

razy więcej niż spotykaliśmy się  do tej pory w tego typu przetargach. Prosimy o 
wyjaśnienie czy nie jest to błąd w druku.

– w przypadku kar za każdy dzień zwłoki nie ma wartości granicznej
– za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę przewidziana jest kara 100% wartości 

zamówienia. Jest to kilka razy więcej niż w tego typu przetargach.



Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje ważność zapisów zawartych w § 11 pkt. 1.
Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  -  kara  dotyczy 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy.
Wysokość kar wynika z potrzeby zapewnienia terminowego wykonania zlecenia.

Pytanie nr 6:
Prosimy o przedłużenie terminu realizacji  inwestycji.  Niestety okres oczekiwania na 
główne materiały u dostawców, takie jak drzwi, klapy itp., jest praktycznie taki sam 
jak okres na wykonanie całego zadania. Z doświadczenia wiemy, że terminy dostaw od 
producentów często ulegaj przedłużeniu. Na dzień dzisiejszy zmieszczenie się w tym 
terminie jest praktycznie niemożliwe.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienił termin wykonania zmówienia – „Ogłoszenie o modyfikacji  SWIZ” 
ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.

 


