Uhowo, dn. 26.01.2018 r.

ZP.DPS.II-2/2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23.01.2018 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), informujemy iż w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizację obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie - Etap II
(wymiana drugiej części okien nadziemia”, w dniu 23.01.2018 r. wpłynęły następujące

zapytania Wykonawców, na które udziela się odpowiedzi jn.:
Pytanie 1. Proszę o informację w których oknach zamiast krat folię antywłamaniowa? czy tyczy sie
to kilku okien w specyfikacji które mają zestaw antywłamaniowy??
Odpowiedź 1. Zastosowanie folii antywłamaniowej zamiast krat dotyczy okien, które w zestawieniu
stolarki poszczególnych budynków – Rys. 8-10 (załączniki do projektu docieplenia) w opisie mają
zestaw antywłamaniowy.
Pytanie 2. Proszę o informację czy maja byc również wymieniane parapety wewnętrzne i zewnętrze
jeżeli tak to w jakich ilościach oraz jakie wymiary?
Odpowiedź 2. Zamawiający nie wymaga wymiany wszystkich parapetów wewnętrznych, dlatego też
koszt takiej wymiany nie został uwzględniony w dokumentacji technicznej. Zamawiający wymagał
będzie od wykonawcy wymiany na jego koszt (tj. na koszt wykonawcy) wyłącznie tych parapetów
wewnętrznych, które zostaną uszkodzone w trakcie przeprowadzanych robót wymiany stolarki
okiennej. Jeśli chodzi o wymianę parapetów zewnętrznych, Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie
Modyfikacji treści załącznika nr 9 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) z dnia 19.01.2018 r., zakres
robót związanych z wykonaniem podokienników z blachy powlekanej w kolorze brązu (pkt. 3.10
załącznika nr 10 do SIWZ Projekt docieplenia) został dołączony do zakresu robót wynikającego z
przedmiotu zamówienia ZP/DPS.II-2/2018 na „Termomodernizację obiektu etap II – docieplenie
stropodachu oraz ścian zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.” Dlatego też
wymiana parapetów (podokienników) zewnętrznych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
Podpisała:
Marta Pasieka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
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