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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy postępowania: Budowa salki edukacyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, kontenera
socjalno-biurowego, dwóch wiat magazynowych, rampy rozładunkowej z boksami magazynowymi
oraz fundamentu wagi samochodowej i drogi.

Działając na podstawie art. 38 ust 1a, ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

Działając na

podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana przez Zamawiającego zmiana
treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:
Pytanie 1
Załącznik nr 7 do SIWZ „wzór umowy” § 11 pkt . proszę o zmianę zapisu i dopuszczenie
możliwości częściowego fakturowania robót na z podziałem miesięcznym.
Odpowiedź 1
Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne, tzn. złożenie faktury jeden raz w miesiącu
proporcjonalnie do zaawansowania robót.
Pytanie 2
Proszę o podanie szczegółów dotyczących tablic informacyjnych szt. 12.
Odpowiedź 2
Tablice edukacyjne 6 szt. (wewnętrzne)- tablice informacyjne 1-skrzydłowe otwierane o
szerokości 200cm, wysokości 140cm i grubości 3mm. Tablice wykonać z aluminium o grubości
30 mm, 60 mm i więcej z zastosowaniem „bezpiecznych” szyb. Tablice zamykane na klucz.
Tablice edukacyjne 6 szt. (zewnętrzne)-

tablice o wymiarach 200x140cm, na 2 słupach

stalowych z fundamentem. Treść tablic edukacyjnych: zasady selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych oraz na terenie PSZOK, hierarchia
postępowania z odpadami, sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych, zapobieganie
powstawaniu odpadówkomunalnych, w tym kompostowanie odpadów w przydomowych
kompostownikach, miejsce zbiórki przedmiotów do ponownego użycia, skutki palenia

odpadów w paleniskach domowych, wyrzucanie odpadów w miejsca na ten cel
nieprzeznaczone (tzw. Dzikie wysypiska śmieci), informacje o dofinansowaniu ze źródeł UE.
Pytanie 3
Proszę o udostepnienie zestawienia wyposażenia salki edukacyjnej z zapleczem socjalnobiurowym.
Odpowiedź 3
W przedmiarze robót pomyłkowo Zamawiający zamieścił pozycję wraz z wyposażeniem.
Wyposażenie będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
Pytanie 4
Proszę o informację techniczną dotyczącą zaprojektowanego hydrantu pożarowego.
Odpowiedź 4
Należy przyjąć hydrant przeciwpożarowy nadziemny Ø80 wraz z zasuwą i skrzynką.
Pytanie 5
Proszę o uszczegółowienie zakresu zadania. Ile kamer/stacjonarne, obrotowe?/, jak
rozmieszczone, jaki system, usytuowanie urządzeń rejestrujących i obsługowych systemu,
możliwość poprowadzenia okablowania.
Odpowiedź 5
Należy zainstalować 3 stacjonarne kamery IP min. 2 Mpx, jako rozbudowę istniejącego
monitoringu. Istniejący rejestrator umożliwia podłączenie dodatkowych kamer. Istniejące
kamery są podłączone bezprzewodowo. Możliwość prowadzenia okablowania w kanalizacji
ziemnej – utrudniona.
Rozmieszczenie kamer należy uzgodnić z użytkownikiem. Zaleca się przeprowadzenie wizji
lokalnej.
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