
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  termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków 11 w Lublinie - zadanie inwestycyjne
współfinansowane  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wpłynęły
zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. W pkt. 5 Opisu dokumentacji projektowej w branży architektonicznej zapisano, że
„Okna wymieniane wyposażyć w urządzenia umożliwiające ich otwarcie z poziomu
posadzki”. Wcześniej jest wzmianka, że dotyczy to okien na klakach schodowych i
w sali gimnastycznej. W związku z brakiem rzutów architektonicznych, prosimy o
sprecyzowanie  dla  których  okien  należy  przyjąć  mechanizm  do  otwierania  z
poziomu podłogi, na jakiej wysokości od podłogi znajdują się poszczególne okna
oraz rodzaj mechanizmu, w jaki należy wyposażyć okna.

Odpowiedź:
 
W  odpowiedzi  na  zapytanie  Zamawiający  działając  na  podstawie  art.  38  ust.  4

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  modyfikując
załącznik  nr  1  do  SIWZ  w  zakresie  Projektu   budowlano  –  wykonawczego  –
wielobranżowego poprzez dodanie załączników z zaznaczonymi oknami wyposażonymi w
urządzenia do otwierania okien z poziomu posadzki z napędem uruchamianym ręcznie i
automatycznie. 

W załączeniu Errata nr 1 i Errata nr 2 do dokumentacji projektowej wprowadzające
zmiany oraz aktualny załącznik nr 1 do wzoru umowy – Wykaz dokumentacji opisującej
przedmiot zamówienia.

Ponadto  Zamawiający  informuje,  że  dodatkowe informacje  dot.  napędu
automatycznego znajdują się w Projekcie budowlano – wykonawczym – wielobranżowym
na  rysunku  A15  (wykaz  okien) oraz  w  części  V  Specjalność  elektryczna  pkt.  1  Opis
techniczny ppkt. 6 Wentylacja mechaniczna i okna sali gimnastycznej.

2.  Proszę  o  udostępnienie  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  wykonania
termomodernizacji  budynku Szkoły  Podstawowej  nr  6  przy ul.  Czwartaków 11  w
Lublinie  w  wersji  dostępnej  cyfrowo  –  dokumentacja  opublikowana  przez
Zamawiającego jest mało czytelna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że nie posiada dokumentacji projektowej w wersji dostępnej
cyfrowo.

W ocenie Zamawiającego opublikowana dokumentacja jest czytelna i  pozwala na
przygotowanie oferty.
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Jednocześnie w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z  2019 r.  poz.  1843)  dokonuje  zmiany  pkt  11  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„  11.1.  Oferty  należy  składać  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu
ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  -  Prawo  pocztowe  na  adres:  Biuro  Zamówień
Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za
pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta
Lublin,  Plac  Litewski  1,  20-080  Lublin  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  Lublin  tj.
poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do
dnia 29.04.2020 r. do godz.  11:00 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.
11.3.  Otwarcie  ofert  nastąpi  poprzez  transmisję  online  pod  adresem:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/
dnia 29.04.2020 r. o godzinie 13:00.”

Pozostałe zapisy  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez
zmian.
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