Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Formalno prawne
Pytanie 1:
Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji wszystkich załączników do SIWZ
– nr 1,2,3,3a,4,5 i 6.
Odpowiedź:
Nie widzimy potrzeby umieszczenia wersji edytowalnej.
Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 3 do SIWZ ma zawierać „Wykaz zamówień
zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania” a nie jak zapisano w zestawieniu załączników „Wykaz
zamówień wykonanych w okresie 3 lat”.
Odpowiedź:
Wykaz dotyczy okresu pięcioletniego.
Pytanie 3:
Zgodnie z treści pkt. 3 ppkt. 4 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta
„Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, konieczne do wykonania czynności związanych z
realizacją zamówienia”. Jednocześnie Zamawiający wymaga od Wykonawców
załączenia do „Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia” (załącznik nr

4) „dokumentów potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i
wykształcenie tych osób”.
Prosimy o wyjaśnienie czy oświadczenie z pkt. 3 ppkt. 4 SIWZ jest równoznaczne z
dokumentami, o których jest mowa w załączniku nr 4.
Odpowiedź:
Pomimo oświadczenia należy załączyć dokumenty określone w załączniku nr 4.
Branża budowlana :
Pytanie 1:
W Projekcie Wykonawczym Architektury mowa jest o pokryciu dachu z blachy
„cynkowo- tytanowej lub blach aluminiowej typu Kalzip lub Alucoil Larson w
kolorze silver metalic”, który to opis nie zawiera informacji dotyczącej
podkonstrukcji pod wspomniane pokrycie dachu. Prosimy o podanie parametrów
technicznych, rozwiązań technologicznych, rysunków i detali związanych z
omawiana podkonstrukcją.
Odpowiedź:
Pokrycie dachu wybraną blachą z opisu architektury wykonać zgodnie z przekrojem C-C. po
wybraniu typu pokrycia /blachy/ - parametry techniczne, rozwiązania technologiczne –
przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta.
Pytanie 2:
W udostępnionych przedmiarach pokrycie dachu blacha uwzględnione jest łącznie z
pokryciem gzymsów (pozycja przedmiarowa nr 388). Prosimy o podanie
parametrów technicznych, rozwiązań technologicznych, rysunków i detali
związanych z wykonaniem podkonstrukcji pod pokrycie gzymsów o ile SA one
różne od sposobu wykonania podkonstrukcji pod przykrycie blachą dachu wraz z
informacja, czy pozycję przedmiarową nr 388 należy zrobić na 2 typy wykonania
pokrycia elementów blacha – dachu i gzymsów.
Odpowiedź:
Gzymsy pokryć wybraną blachą zgodnie z zaleceniami producenta. w zależności od tego
pozycję przedmiarową nr 388 należy zrobić lub nie.
Pytanie 3:
W Projekcie Wykonawczym Architektury mowa jest o części elewacji wykonanej z
blachy. Prosimy o informację i uzupełnienie materiałów przetargowych o detale,
rysunki, parametry techniczne, technologię wykonania podkonstrukcji pod elewację
wykonaną z blachy.
Odpowiedź:
Po wybraniu typu pokrycie /blachy/ - parametry techniczne, rozwiązania technologiczne –
przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta.
Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący węzeł cieplny w istniejącym budynku LO i
docelowo mający zagwarantować dostawę ciepła do nowoprojektowanego budynku
PSM, w pełni pokrywa zapotrzebowanie PSM w ilości Q=312.732,00 W mocy cieplnej
a ciśnienie na rozdzielaczu wynosi 37kPa.

Odpowiedź:
Instalacje co i ct należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Wszystkie dane dotyczące parametrów w/w instalacji określone zostały w

Projektach Wykonawczych wewnętrznej instalacji c.o. i ciepła technologicznego
w Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Pytanie 5:
Prosimy o uzupełnieni materiałów przetargowych o przedmiary, wymiary, detal i
rysunki dotyczące czerpni terenowej z uwzględnieniem robót konstrukcyjnych oraz
robót branży wentylacyjnej.
Odpowiedź:
Umieszczono na naszej stronie internetowej.
Pytanie 6:
W opisie technicznym architektury, strona 18, stolarka okienna opisana jest jako
drewniana lub PCV natomiast na rys. 21/A jako aluminiowa. Prosimy o wyjaśnienie,
jaki typ stolarki okiennej należy uwzględnić w ofercie.
Odpowiedź:
Stolarkę wykonać zgodnie z rys. nr 21/A jako aluminiową.

