Rabka-Zdrój, 23 lipca 2018 r.
Numer sprawy: TL.21.1.2.2018

WYJAŚNIENIE NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap
II
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w
Rabce-Zdroju – etap II (zwanej dalej „siwz”), w związku z wnioskiem, który wpłynął do
Zamawiającego.
PYTANIE NR 1
„Proszę o udostępnienie rysunków stolarki / przeszkleń w formacie DWG”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że rysunki stolarki i przeszkleń znajdują się w dokumentacji
projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do siwz i są zapisane w formacie ogólnodostępnym –
są wiążące dla Wykonawców.
Jednakże Zamawiający udostępnia te rysunki w ww. formacie w pliku stanowiącym załącznik
do niniejszego wyjaśnienia. Plik ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Jest tylko
udostępniany na prośbę Wykonawcy.
PYTANIE NR 2
„Proszę o podanie następujących informacji dotyczących windy:
 wysokość podszybia
 wysokość nadszybia
 z jakiego materiału ma być wykonany szyb windowy?
 Czy w szybie windowym występują przeszklenia?”
Odpowiedź:
Poziom dna szybu zgodnie z dokumentacją znajduje się na poziomie -0,8m.
Drzwi szybu windowego powinny być przeszklone - szyb wewnątrz powinien być
wytynkowany lub oczyszczony i pozostawiony jako żelbetowy.
Szyb windowy, żelbetowy jest już wykonany.
Z uwagi na fakt, że budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju jest
realizowana etapami i w ramach I etapu wybudowano budynek w stanie surowym otwartym z
zadaszeniem, Zamawiający działając na podstawie art.9a ust.2 Prawa zamówień publicznych
cyt.: „W przypadku gdy oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji
lokalnej albo po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,
zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z
tym że terminy te muszą być dłuższe od minimalnych terminów składania ofert określonych w
ustawie.”, wymaga w rozdziale XXX ust.3 siwz, cyt.: „Wykonawca jest zobowiązany do: 1)
zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, 2)
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odbycia wizji lokalnej, sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia i
zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania
Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie
uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych
warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania.”
PYTANIE NR 3
„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę klimatyzatorów VRF firmy Fujitsu oraz agregaty firmy
CLINT na klimatyzatory VRF firmy LG?”
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami rozdziału IV ust.12 i 13 siwz, cyt.: „12.W przypadku, gdy w
dokumentacji siwz pojawią się znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie, należy
rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny”. Oferowane
rozwiązania równoważne, np. oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem, nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane przez Zamawiającego oraz
muszą bezwzględnie spełniać ten sam poziom jakościowy, merytoryczny oraz gwarantujący
taką samą funkcjonalność. 13.W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30
ust.1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.”
Zamawiający dopuszcza zamianę klimatyzatorów oraz agregatów pod warunkami
określonymi w cytowanych wyżej postanowieniach siwz.
PYTANIE NR 4
„Czy w zakres Etapu II wchodzi wykonanie osłony śmietnikowej?”
Odpowiedź:
Tak. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie zadaszonej, zamykanej osłony śmietnikowej
na 3 kontenery o wymiarach ~4,5x2,3m. Osłona powinna być trwale związana z gruntem.
Założenia:
 lekka konstrukcja stalowa,
 dach jednospadowy z rynnami i rurą spustową,
 min. wysokość wewnątrz w świetle 2,2m,
 wszystkie elementy stalowe powinny być ocynkowane ogniowo i dodatkowo
malowane farbą poliuretanową, pozwalającą w razie ubytków na ponowne ich
pomalowanie,
 drzwi jednoskrzydłowe, wyposażone w zamek bębenkowy, wkładkę oraz gałkę ze stali
nierdzewnej,
 obciążenie śniegowe: sk (na podłożu) 2,00 kN / m2 (strefa 5).
PYTANIE NR 5
„Czy w zakres Etapu II wchodzi kompletne wyposażenie łazienek (ceramika, baterie, lustra,
kabiny sanitarne, dozowniki mydła, ręczników, suszarki) czy tylko pochwyty dla
niepełnosprawnych, jak w przedmiarze?”
Odpowiedź:
Tak. W zakres zamówienia wchodzi kompletne wyposażenie łazienek.
PYTANIE NR 6
„Zgodnie z projektem wymagane zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowej to REI
120. W przedmiarze wskazano farbę pęczniejącą Flame Stal Fire Proof Solvent, którą można
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zabezpieczyć konstrukcję tylko do REI 60. Proszę o wyjaśnienie jakiej odporności ogniowej
wymaga Zamawiający”
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami rozdziału IV ust.12 i 13 siwz, cyt.: „12.W przypadku, gdy w
dokumentacji siwz pojawią się znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie, należy
rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny”. Oferowane
rozwiązania równoważne, np. oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem, nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane przez Zamawiającego oraz
muszą bezwzględnie spełniać ten sam poziom jakościowy, merytoryczny oraz gwarantujący
taką samą funkcjonalność. 13.W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30
ust.1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.”
Niezależnie od przykładowego produktu wszystkie elementy konstrukcji muszą osiągnąć
parametry określone w projekcie – tu REI 120.
PYTANIE NR 7
„W przedmiarze poz. 11.3 przewidziano sadzenie krzewów żywopłotowych: 50,58 szt. Czy
podana jednostka jest poprawna, czy chodzi o 50,58 mb żywopłotu?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o 50,58 mb, jednostka jest błędnie wpisana.
PYTANIE NR 8
„Proszę o sprecyzowanie wymagań, jakie powinien spełniać pomost technologiczny (poz. 5.30
przedmiaru)”
Odpowiedź:
Pomosty technologiczne powinny zostać wykonane w standardzie nie gorszym niż pomosty
już zrealizowane.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze
wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji,
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili
się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.rabcio.nowotarski.pl.

______________________
Dyrektor
mgr Zbigniew Wójciak
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