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 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 
Sprawa dotyczy postępowania przetargowego pn: Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej 
– III i IV piętro” 
 
 
 

1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE SIWZ 
   

Zamawiający, Powiat Myśliborski informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. do 
postępowania przetargowego zostały złożone zapytania w sprawie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej PZP, przekazuje treść 
zapytania wraz z odpowiedzią. 

 
1. Pytanie Wykonawcy: 

„Brak regulacji starej stolarki okiennej” 
 

Odpowiedź Zamawiającego:  
„Zamawiający nie przewiduje prac w tym zakresie” 

 
2. Pytanie Wykonawcy: 

„Brak zdjęcia z sufitu czujek p.poż. i ponownego ich montażu po szpachlowaniu”. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
     Zamawiający wskazuje uwzględnienie kosztów demontażu/montażu czujek p.poż. 

oraz szpachlowania w przedmiarze robót poz. 53 (branża ogólnobudowlana III piętro) 
i poz. 55 (branża ogólnobudowlana IV piętro), 

 
3. Pytanie Wykonawcy: 

„Brak pracy podnośnika lub rusztowania do montażu na elewacji klimatyzacji i 
instalacji odprowadzenia skroplin”. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Montaż jednostki zewnętrznej został ujęty w pozycji 33 jako kalkulacja własna 
(branża sanitarna IV piętro) bez pozycji pracy podnośnika lub rusztowania, proszę o 
uwzględnienie kosztów dt. pracy podnośnika lub rusztowania do pozycji 33 (branża 
sanitarna IV piętro), 
 



 
4. Pytanie Wykonawcy: 

„Brak na elewacji instalacji odprowadzenia skroplin od klimatyzacji”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje uwzględnienie kosztów odprowadzenia skroplin od jednostki 
zewnętrznej, poz. 33 (branża sanitarna IV piętro), 
 

5. Pytanie Wykonawcy: 
„Brak wykonania bruzdy , ułożenia zasilania , montażu zabezpieczeń do 
klimatyzatora". 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje uwzględnienie kosztów wykonania wymienionych prac, poz. 
33 (branża sanitarna IV piętro), 
 

6. Pytanie Wykonawcy: 
„Brak uzupełnienia brakujących czujek p.poż.”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zawarto w pozycji nr 44 (branża elektryczna), 
 

7. Pytanie Wykonawcy: 
„Do montażu nadproży należy podać pozycję stemplowanie i rozstępowania stropów”. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje uwzględnienie kosztów wykonania wymienionych prac poz. 3 
(branża ogólnobudowlana – roboty uzupełniające), poz.19 (branża ogólnobudowlana 
piętro III i IV), 

 
8. Pytanie Wykonawcy: 

„Brak badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji ( wszystkich 
gniazd )z wyłącznikami różnicowo –prądowymi”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie niezbędne badania jakie należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą 
PN-HD60364 zostały ujęte w dziale 7 – Pomiary i badania, 
 

9. Pytanie Wykonawcy: 
‘W kosztorysie robót uzupełniających brak w dziale 4 i 5 wykonania zasilania i 
zabezpieczeń do podgrzewaczy wody”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje uwzględnienie kosztów wykonania wymienionych prac, poz. 
46 (branża ogólnobudowlana – roboty uzupełniające dział 4), poz. 81 (branża 
ogólnobudowlana – roboty uzupełniające dział 5), 
 

10. Pytanie Wykonawcy: 
„Brak wykonania opisów na gniazdach komputerowych- KNR AT-14”. 
 
 



 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres rzeczowy montażu oprócz samego zamocowania i podłączenia gniazd 
obejmuje również sprawdzenie jego działania i opisania. 
 
 
Informuję, że treść udzielonych wyjaśnień stanowi integralną część SIWZ  
i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 
 


