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Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Nr referencyjny: ZŻM/6/2021
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Wykonanie robót
budowlanych wykończeniowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego przy
ul. Kusocińskiego 2 w Szczecinie na potrzeby Żłobka Publicznego”
Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły kolejne zapytania. W związku z
powyższym, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań
wraz z odpowiedziami:
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3
Pytanie nr 25:
Podczas wizji lokalnej zauważono, że w instalacji oświetleniowej ułożone są jedynie przewody na
ścianach z pozostawionym zapasem przewodu do pierwszej oprawy. W związku z czym należy
rozprowadzić przewody do pozostałych opraw, proszę o zmianę przedmiarów o odpowiednie pozycje
oraz adekwatną informację w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Należy wycenić niezbędne prace polegające na rozprowadzeniu nad sufitem podwieszonym
przewodów zasilających oprawy oświetleniowe.
Pytanie nr 26:
Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że w związku z nie dokończoną instalacją elektryczną zasilania
urządzeń i oświetlenia należy wykonać sprawdzenie przewodów i ich pomiary a także zdemontować
istniejący osprzęt elektroinstalacyjny i ponowny montaż, czego nie uwzględniono w przedmiarach i
dokumentacji.
Odpowiedź na pytanie nr 26:
W wycenie prac elektrycznych należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do prawidłowego
wykonania instalacji elektrycznych, w tym ewentualne sprawdzenie przewodów. Wycena pomiarów
całości instalacji elektrycznej jest po stronie Wykonawcy. Prawidłowe wyniki pomiarów są jednym z
warunków przystąpienia do czynności odbiorowych przez Zamawiającego.
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Pytanie nr 27:
Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że są rozbieżności między zamontowanymi w gniazdach z
modułami RJ45 a wymaganiami w projekcie. Czy w związku z tym należy wykonać wymianę
zamontowanych gniazd czy pozostawić te, które są zamontowane.
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Należy wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem i przedmiarami. W przypadku konieczności
demontażu istniejących gniazd RJ45 należy wartość oferty powiększyć o niezbędne prace
demontażowe.
Pytanie nr 28:
Proszę tym samym o potwierdzenie, że ułożone kable teleinformatyczne spełniają minimalne
wymagania zapisane w projekcie? Jeżeli nie to czy należy je wymienić?
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zgodnie z informacją uzyskaną od dewelopera przewody teleinformatyczne są zgodne z projektem,
więc nie zachodzi konieczność ich wymiany.
Pytanie nr 29:
Czy należy wykonać pomiary kabli teleinformatycznych?
Odpowiedź na pytanie nr 29:
TAK.
Pytanie nr 30:
Proszę o potwierdzenie, że wykonawca robót kończący inwestycję nie odpowiada za instalacje które
nie zostały przez niego wykonane.
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Wykonawca odpowiada za całość instalacji elektrycznej przez cały okres gwarancyjny.
Pytanie nr 31:
W opisie br. elektrycznej w punkcie 4.8 widnieje zapis o tym, że w pomieszczeniach
ogólnodostępnych w których przebywają dzieci należy stosować gniazda z blokadą. Podczas wizji
lokalnej stwierdzono, że zamontowane gniazda nie mają blokad, czy w związku z tym należy
przewidzieć wymianę gniazd?
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Należy wycenić demontaż istniejących gniazd elektrycznych i zamontować zgodne z projektem
elektrycznym
Pytanie nr 32:
Podany termin wykonania inwestycji określono do 31.08.2021 to jest 12 tygodni. Natomiast dostawcy
płyt HPL określają czas dostawy do 12 tygodni, czy Inwestor dopuszcza przedłużenie realizacji
inwestycji?
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Inwestor nie dopuszcza przedłużenia realizacji inwestycji.
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Pytanie nr 33:
Został zamieszczony rys. aksometrii szafki. Wykonanie tak zaprojektowanych mebli jest
niewykonalne. Płyty HPL nie da się wygiąć w łuk, aby stworzyć element puzla o gr. 38mm. Bardzo
proszę o konkretne wskazanie producenta mebli.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Istnieje możliwość stworzenia mebla z HPL o dowolnych kształtach, jak również można wykonać
zaokrąglone części elementu mebla w postaci sklejonych warstw płyty np. gr. 2 cm bez wypełnienia,
stanowiących tylko kilku centymetrową głębokość po obwodzie.
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