
INFORMACJA O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowę poddasza w  budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
A. i J. Vetterów,  przy ul. Bernardyńskiej 14 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania: 

Pytanie nr 1
W  nawiązaniu  do  udzielonych  odpowiedzi  i  załączonych  rysunków  w  kolorze,

proszę o wyjaśnienie czy istniejące kanały wentylacyjne wymagają napraw bądź korekt? Z
jakiego materiału są one wykonane? Brak wizji lokalnej mocno ogranicza ocenę zakresu
wykonania.

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam:

Zgodnie  z  STWiORB  branża  sanitarna  pkt  1.5 ,,Ogólne  informacje  dotyczące
zakresu  robót,  budynku  i  instalacji”  lit.  a)   –  w  zakres  przedmiotowego  zamówienia
wchodzi demontaż części istniejących i niekompletnych kanałów wentylacyjnych stalowych
oraz montaż brakujących odcinków kanałów stalowych wentylacji mechanicznej. 

Zakres ten wskazany jest również w poz nr 1, 12, 13 i 14 kosztorysu ofertowego
branży sanitarnej.

Pytanie nr 2
W branży budowlanej wyszczególniono zabudowy ogniowe ppoż z płyt GKF, natomiast w
branży sanitarnej nie uwzględniono żadnych przejść ppoż. Czy faktycznie nie ma żadnych
przejść przez zabudowy? Brak przekroju w instalacji wentylacji uniemożliwia odczytanie
tego z dokumentacji.

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam:

Zgodnie z dokumentacją projektową i  STWiORB w branży sanitarnej w zakresie
wentylacji poddasza nie ma żadnych przejść ppoż. 
Instalacja wykonywana jest w jednej strefie ppoż.

 Jednocześnie Zamawiający w  oparciu o art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów
pkt.  11  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia z  treścią  Ogłoszenia  o  zmianie
ogłoszenia nr  540212188-N-2020 z dnia 27.10.2020r.  dokonuje  zmiany pkt 11 SIWZ w
następujący sposób:
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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 02.11.2020r. do godz. 12:00 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 w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 3 dnia 02.11.2020 r. o godzinie
13:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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