
ZP-P-I.271.29.2020                                                                     Lublin, dn. 16.04.2020r.

Odpowiedzi na pytania 

Dotyczy:  Termomodernizacja budynku szkoły z bursą Zespołu Szkół Budowlanych przy
ul.  Słowiczej  3  w  Lublinie  -  zadanie  inwestycyjne  współfinansowane  z  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020   

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:
1.  W  związku  z  ogłoszeniem  o  przetargu  na  wykonanie  zamówienia  pn.
Termomodernizacja budynku zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą szkolną nr 8 w
Lublinie  przy  ul.  Słowiczej  3 proszę  o  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej
o zestawienie materiałów instalacji wentylacji.

2  Czy Zamawiający mógłby udostępnić projekt wykonawczy z naniesionymi wymiarami 
obiektu podlegającego termomodernizacji? Z uwagi na brak przedmiarów oraz brak 
wymiarów obiektu koszty wykonania robót termomodernizacyjnych są niemożliwe do 
oszacowania.
3. Proszę o potwierdzenie, że przyłącze c.o. i c.w.u. z budynku szkoły zasilające budynek 
warsztatów nie wchodzi w zakres przetargu,

4. Proszę o potwierdzenie, że instalacja c.o. budynku warsztatów nie wchodzi w zakres 
przetargu.

W odpowiedzi na pytania wyjaśniam: 

Ad.1 Ze względu na to, że instalacja wentylacji  ujęta jest jako roboty towarzyszące do
projektu docieplenia budynku i  stanowi znikomy procent inwestycji,  nie przewidziano w
dokumentacji projektowej zestawienia materiałów wentylacji. W Projekcie Wykonawczym
wielobranżowym cz. I -   opis techniczny pkt. 6.3 oraz rysunki od nr I/1 do nr I/10 zostały
szczegółowo  opisane  urządzenia  wentylacyjne  jak:  nawietrzaki  okienne,  wentylatory
kanałowe,  nasady  wentylacyjne  hybrydowe,  kanały  i  kształtki  wentylacyjne,  kratki
wentylacyjne, wyrzutnie dachowe, tłumiki rurowe  oraz izolacja kanałów  i na tej podstawie
należy zliczyć i wycenić materiały do wykonania instalacji wentylacji.

Ad  2 Zamawiający  zamieszcza  ponownie  pliki  rysunków  od  I/1  do  I/11  projektu
wykonawczego  wielobranżowego  cz.  I  w  formacie  dwg.   gdzie  przedstawiono  rzuty  i
elewacje z możliwością zmymiarowania  obiektu podlegającego termomodernizacji, ujęte
w dokumentacji projektowej wykonawczej wielobranżowej  cz.I.

Ad. 3 Zamawiający potwierdza,  że przyłącze c.o.  i  c.w.u.  z  budynku szkoły zasilające
budynek warsztatów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia,  pozostaje istniejące
zgodnie z rysunkiem „Sytuacja”. 
Projekt Budowlany i Wykonawczy Część II Opis techniczny pkt. 4. opisuje stan istniejący
budynku wraz istniejącym doziemnym zasileniem budynku warsztatów w wodę grzewczą z
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segmentu C oraz ciepłą wodę z cyrkulacją z segmentu A. Projekt nie przewiduje wymiany
tych istniejących przewodów zasilających doziemnych, zaznaczonych jako istniejące na
rysunku "Sytuacja". Projekt Budowlany i Wykonawczy Część III, pkt. 6.2. wskazuje, że w
zakresie projektu jest wykonanie obiegu „W” wewnątrz budynku bursy (segment C), jako
przewodów  tranzytowych  pomiędzy  wymiennikownią,  a  istniejącą  doziemną  instalacją
prowadzącą do warsztatów - nr rys. III/2.

Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że instalacja c.o. budynku warsztatów nie wchodzi 
w zakres przedmiotu zamówienia.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.   z  2019 r.  Poz.  1834)  Zamawiający  dokonał
modyfikacji  załącznika nr  1  do SIWZ -  projekt  wykonawczy wielobranżowy część I  do
opisu technicznego pkt. 6.2.c) poprzez dodanie  ” Mocowanie płyt z wełny mineralnej do
ścian poprzez łączniki z trzpieniem wkręcanym w technologii „montażu zagłębionego” z
dodatkową osłoną łącznika krążkiem z wełny mineralnej” 

W załączeniu errata  do dokumentacji.
 
W  związku  powyższym  Zamawiający  w  oparciu  o  art.  38  ust.  6 ustawy  z  dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1834) zmienił  pkt. 11
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia  23  listopada  2012r.  -  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 22.04.2020 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
22.04.2020 r. o godzinie 12:30.  

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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