
 

 

„Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego” 

 

Siechnice, 2 października 2020 r. 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego. 

(Ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 168-406272, przesłane do publikacji w dniu 26 sierpnia 2020, 

ukazało się w dniu 31 sierpnia 2020 r.) 

 

 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38             

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986                    

z późn. zm. – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe             

postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 186:  

Wg strony  

http://www.bip.sisk-siechnice.pl/sisk-z-14-2020-budowa-gminnego-osrodka-zdrowia-w-siechnicach-

w-standardzie-budynku-pasywnego/100 aktualnego postępowania przetargowego w p.”2.      

Dokumentacja” zamieszczona jest informacja, że kompletna dokumentacja projektowa została         

zamieszczona pod adresem 

 https://www.dropbox.com/sh/13w5nw70ym4qhd5/AACiMKDN7d41f1kHt4k0cT8Ra?dl=0 .  
Jednocześnie zgodnie z zapisami SIWZ „Część III/10 – Pytania i odpowiedzi z postępowania z              

2019r.” znajduje się szereg linków, z których należy pobrać dokumentację. 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany oraz uzupełnienia w dokumentacji zostały uwzględnione            

w najnowszym linku   

https://www.dropbox.com/sh/13w5nw70ym4qhd5/AACiMKDN7d41f1kHt4k0cT8Ra?dl=0. W związku   

z powyższym nie ma potrzeby dodatkowego uzupełnienia dokumentacji poprzez ściąganie jej z            

linków zamieszczonych w SIWZ Część III. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby dodatkowego uzupełniania dokumentacji poprzez          

ściąganie jej z linków zamieszczonych SIWZ do postępowania Z.14.2020 - Opis Przedmiotu            

Zamówienia, Części III/10, gdyż dokumentacja do postępowania Z.14.2020 została zaktualizowana. 

Pytanie 187:  

Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź 

Aktualna decyzja znajduje się w katalogu “2 Projekt budowlany”. 

Pytanie 188:  

Prosimy o udostępnienie obciążeń jakie będą oddziaływały na poszczególne kondygnacje (stropy).           

Informacje te umożliwi weryfikację oraz optymalny dobór rozwiązania konstrukcyjnego płyt          

stropowych. 

Odpowiedź 

Obliczenia i przyjęte obciążenia zawarto w PB i potem zaktualizowano w PB zamiennym. 
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Pytanie 189:  

Z informacji uzyskanej od dostawców płyt stropowych filigran dla układu konstrukcyjnego budynku            

zaproponowanego w zamieszczonym projekcie oraz na podstawie wstępnie dobranego obciążenia          

stropów przeprowadzona analiza konstrukcji wyklucza zastosowanie płyt stropowych w takim          

układzie jaki został zaproponowany. Duża rozpiętość płyt stropowych wymaga wprowadzenia          

dodatkowych podparć w postaci belek, które muszą być obniżone minimum 30cm względem poziomu             

stropów. 

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie możliwości obniżenia poziomu spodu stropu            

wynikające z konieczności zastosowania belek o wielkość umożliwiającą spełnienie SGN konstrukcji. 

Odpowiedź 

Nie dopuszcza się się możliwości obniżenia stropu i zastosowania belek. 

Pytanie 190:  

W projekcie przyjęto drzwi wewnętrzne, które z jednej strony są fornirowane, a z drugiej              

lakierowane. Takie zaproponowane rozwiązanie oraz szereg innych zawarte w zestawieniu stolarki           

drzwiowej wskazują na jednego producenta stolarki drzwiowej. Uniemożliwia to możliwość uzyskania           

konkurencyjnych ofert, a co za tym idzie znaczny wzrost kosztów inwestycji, spowodowane jest to              

tym, że jedyny producent drzwi nie ma w interesie obniżenia Wnosimy o możliwość zastosowania              

rozwiązań zamiennych zaznaczając brak wpływu tychże elementów na pasywność budynku. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Część III/8A pkt 1a dopuścił            

zastosowanie różnych rozwiązań dotyczących drzwi wewnętrznych. 

Pytanie 191:  

Wnosimy o wskazanie przez Zamawiającego dwóch produktów referencyjnych dla drzwi          

wewnętrznych wykończonych z jednej strony fornirem, z drugiej strony lakierem, a które zostały             

zastosowane na etapie projektowania inwestycji. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania 190. 

Pytanie 192:  

Wnosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zastosowanie rozwiązania zamiennego dla           

wykończenia drzwi wewnętrznych (wg projektu są z jednej strony fornirowane, z drugiej            

lakierowane). Prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania drzwi obustronnie okleinowanych np.          

HPL, CPL itd. Umożliwi to Zamawiającemu na znaczne obniżenie kosztów realizacji inwestycji. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź do pytania 190. 

 

 

Zmiana 1 Zamawiający zmienia IDW w rozdziale XII w ten sposób że:  

 

XII.1. Termin składania ofert zmienia na 16 października 2020 r. do godziny 11:45; 

XII.2. Termin otwarcia ofert zmienia na 16 października 2020 r. o godzinie 14:00;  

 

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią integralną             

treść SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  
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