
Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent  Miasta Lublin  informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont sanitariatów
w  budynku  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  4  przy  ul.  Kazimierza
Tumidajskiego 6A w Lublinie (kontynuacja) - ETAP 2A - zadanie w ramach budżetu
obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie wpłynęły zapytania dotyczące następujących
kwestii:

1. Czy mogą zostać pomocniczo udostępnione przedmiary robót?

Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  ma  obowiązku
udostępnienia  przedmiarów  robót,  gdyż  przyjęto  zasadę  wynagrodzenia  ryczałtowego
(§ 7 wzoru umowy).
Zgodnie z § 4 ust.  3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego,  jeśli  w  istotnych  postanowieniach  umowy  na  roboty  budowlane  przyjęto
zasadę  wynagrodzenia  ryczałtowego  dokumentacja  projektowa  może  nie  obejmować
przedmiaru robót.
Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ -  dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Czy na parterze skuwamy płytki na ścianie i posadzkę z wykonaniem nowej? Czy
jest to tylko adaptacja.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać adaptację zgodnie z opisem zawartym pkt 5.1
lit. b) projektu wykonawczego (roboty remontowe i wykończeniowe, instalacja wod.-kan.,
instalacja wentylacji).

3. Czy wszystkie drzwi wymieniamy na aluminiowe (tj. 8 szt.) czyli D1?

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  zgodnie  z  opisem  zawartym  w  pkt  5.3  lit.  h)  projektu
wykonawczego  (roboty  remontowe  i  wykończeniowe,  instalacja  wod.-kan.,  instalacja
wentylacji) należy wymienić drzwi D1 na aluminiowe.
 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843)  dokonał
modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w celu ujednolicenia wersji elektronicznej z wersją
papierową znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego. W załączeniu aktualny załącznik
nr 1 do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych stanowiące integralną część SIWZ. 

W  związku  z  powyższym  w  oparciu  o  art.  38  ust  4  ustawy  Pzp Zamawiający
dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,  który otrzymuje
następujące brzmienie:
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 „11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 11.1.Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokój nr 8.
 11.2.W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 04.03.2020 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i  godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 11.3.Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl.
Litewski 1, pokój 302 dnia 04.03.2020 r. o godzinie 12:00. 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu:
1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
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