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M .2.IC

W YJAŚNIENIA TREŚCI
SPCYFIKACJI ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAM ÓW IENIA
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) na zadanie „Przebudowa budynku biurowo - socjalnego MZK Sp. z o.o. przy
ul. Komunalnej w Stalowej Woli", wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1.

Wykończenie posadzek na I piętrze. W dokumentacji projektowej wykończenie posadzek dla całości
zakresu zdania to piytki gres, a wg przedmiarów robót znaczna część przyjęta jako wykładzina
z tworzyw sztucznych PCV gr. 2,2 mm. Prosimy o dokładne określenie, w których pomieszczeniach
będą płytki gres, a w których wykładzina PCV oraz ewentualną korektę przedmiarów robót dla poz.
6.3, 6.4, 6.5.

Odpowiedź Zamawiającego:
Wszystkie posadzki na I piętrze należy wykonać jako płytki gres.

2.

Prosimy o uszczegółowienie parametrów dla następującego wyposażenia wg przedmiarów robót:
- poz. 4.6 - regał H=l,80m (pomieszczenia magazynowe) - materiał (drewno/metal), itp.
- poz. 4.7 - biurko + krzesło - biurko: szczegóły wykończenia - materiał, konfiguracja (szuflady,
szafka, itp.), wymiary, krzesło: krzesło czy fotel obrotowy biurowy, szczegóły wykończenia (materiał,
itp.)
- poz. 7.1 - lodówka: wymiary, parametry charakterystyczne jak zamrażarka tak/nie, nofrost
tak/nie, klasa energetyczna, itp.
- poz. 7.6 - stół dla 7 osób + krzesła - stół: szczegóły wykończenia materiał oraz wymiary, krzesło:
szczegóły wykończenia (materiał - nogi i siedzisko z oparciem, itp.), czy przyjąć krzesła typu ISO -jaki
standard?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia:
- poz. 4.6 regał 1-1=1,80 m - 28 szt. (regały magazynowe) - nie wchodzą w zakres zamówienia, prosimy nie
uwzględniać zakupu regałów magazynowych w cenie oferty.
- poz. 4.7.:
■ do pomieszczenia biurowego nr 4: 4 szt. biurek o wymiarach: szerokość 64-71cm, długość 140-150 cm,
wysokość 74-76 cm, wykończenie płyty melaminowane drewnopodobne lub trwalsze, nogi płycinowe.
Centrala: +48 (15) 842 04 63,844 26 99,842 34 11,842 16 91
Sekretariat: fax +48 (15) 842 19 50
Biuro Obsługi Klienta: +48 (15) 844 39 78, (15) 842 70 86
Punkt Obsługi Klienta, ul. Wolności: +48 (15) 642 50 54
Zakład Wodociągów i Kanalizacji: +48 (15) 842 16 91 wew.318
Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych: +48 (15) 810 93 30
Zakład Oczyszczania Miasta: +48 (15) 842 26 99 wew.333___________________________________

Stalowowolska Strefa Gospodarcza: +48 (15) 814 91 90
Zakład Transportu: +48 (15) 842 09 58
Zakład Komunikacji Miejskiej: +48 (15) 842 39 19
Składowisko Odpadów: +48 (15) 642 65 05
Rupieciarnia 1 (ul. 1-go Sierpnia): +48 (15) 843 55 50
Rupieciarnia 2 (ul.COP): +48 (15) 810 93 30 wew.32
Miejska Oczyszczalnia Ścieków :+48 (15) 842 28 93

4 szt. kontenerków trzyszufladowych na rolkach z zamkiem centralnym wymiary szerokość/ głębokość
wysokość 43cmx 45 cmx 56 cm, tolerancja wymiarów ±1 cm. Zamiast 4 szt. foteli obrotowych wymaga się
dostarczenia 4 krzeseł ISO z wykończeniem materiałowym (krzesła konferencyjne).

Zdjęcie poglądowe
Źródło: Internet

Wymaga się aby biurka, kontenerki i szafki pochodziły od tego samego producenta, z tego samego systemu
i o takich samych kolorach, do wyboru przez Zmawiającego na etapie realizacji.
■ do pomieszczenia biurowego nr 3 i 22: 2 szt. biurek o wymiarach szerokość 69-71 cm, długość 159-161
cm wysokość 74-76cm, wykończenie płyty melaminowane drewnopodobne lub trwalsze, nogi płycinowe.
+ 2 szt. kontenerków trzyszufladowych na rolkach z zamkiem centralnym wymiary szerokość/ głębokość
wysokość 43cmx45cmx56cm, tolerancja wymiarów ±lcm . Pomieszczenia wyposażyć w 2 ergonomiczne
fotele obrotowe tapicerowane mocną tkaniną obiciową - kolor popiel.

Zdjęcie poglądowe
Źródło: Internet

Wymaga się aby biurka, kontenerki i szafki pochodziły od tego samego producenta, z tego samego systemu
i o takich samych kolorach, do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji w uzgodnieniu z Wykonawcą.
- poz. 7.1 lodówka: pojemność min. 380 dm3, szerokość max. 60 cm, głębokość max 70 cm, klasa
energetyczna A++ (roczne zużycie max 135 kWh), ze zmianę kierunku otwierania drzwi (drzwi lewe).
Bez kostkarki, zimnej wody i zamrażalki. Bezszronowa: tak.
- poz. 7.6 stół o wymiarach blatu 78 -82 cm x 220 -240 cm (stół na 9 osób), blat drewniany, laminowany lub
o trwalszym wykończeniu (niedopuszczalny szklany) krzesło z oparciem, stabilne, metalowy stelaż kolor
chrome, siedzisko ze sklejki. Ilość krzeseł 27 szt. W cenie oferty zamiast 3 stołów na 7 osób i krzeseł do nich,
należy ująć trzy stoły na 9 osób oraz 27 szt. krzeseł do jadalni.

Zdjęcie poglądowe
Źródło: Internet

3. Brak w przedmiarach robót nadproży systemowych Porotherm L=150 cm - 2 szt. wg rys. K-02
konstrukcja - rzutu piętra. Prosimy o korektę przedmiarów.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie będzie korygował przedmiarów, prosimy zakup i montaż nadproży ująć w cenie ofertowej.
Koszty z tego tytułu mogą być ujęte w kosztach ogólnych lub można dodać do kosztorysu.

4. Stolarka drzwiowa. Wg rys. PW-08 wszystkie drzwi sq z PCV, natomiast wg nakładów rzeczowych
przyjętych w przedmiarach robót drzwi p.poż. o odporności ogniowej EI30 i EI60 przyjęto jako drzwi
aluminiowe (poz. 3.7 i 3.8). Prosimy o potwierdzenie, że drzwi p.poż. należy wykonać jako
aluminiowe, a drzwi bez wymagań p.poż. jako PCV.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że drzwi p.poż należy wykonać jako aluminiowe, a drzwi bez wymagań p.poż jako
PCV, dopuszczamy również wykonanie drzwi bez wymagań również jako aluminiowe.

5. Czy do wyceny musi być jednostka VERSO R3000? Proszę o odpowiedź czy można zastosować inną
jednostkę innej firmy równoważną albo o lepszych parametrach ale nie firmy VERSO.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż innej jednostki wentylacji nawiewno-wywiewnej o nie gorszych
parametrach.

Informacje o złożeniu oferty równoważnej Wykonawca składa w pkt 15 Formularza ofertowego (załącznik
nr 3 do SIWZ).
Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejsze pismo zostanie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczone na stronie
internetowej: w ww.m zk.stalowa-wola.pl/bip.

Otrzymują:
lx Adresat,
1 x strona internetowa,
1 x a/a.
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