Frombork, dnia 03.04.2020 roku

Wykonawcy w postępowaniu
Odpowiedzi na pytania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p. poż. –
poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Dotyczy:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawia pytania wraz z
odpowiedziami:
1. Proszę o doprecyzowanie czy drzwi wykonane jako - aluminiowe przeszklone - zgodnie z rys. przekrój A-A
mają być dwuskrzydłowe EI60 o wym. zgodnie z rys. nr 3 rzut parteru - 130x200 oraz z tego samego rysunku drzwi z pom. 0/01 (kl. schodowa nr 2) do 0/23 (korytarz) w klasie EI30 S200 90/200. Te drzwi mają na
przekroju A-A ewidentnie zaznaczone szyby krzyżykiem.
Odpowiedź
Drzwi z rysunku przekrój A-A mają być: dwuskrzydłowe, aluminiowe, pełne, w klasie EI 60, kolor
z palety RAL - nr 8016, wymiary 130x200 ( jedno skrzydło 90, drugie skrzydło 40, wysokość 200).
Drzwi z tego samego rysunku z pom. 0/01 (kl. schodowa nr 2) do 0/23 (korytarz) w klasie EI30 S200 o
wymiarach 90 x 200 mają być: aluminiowe, w połowie przeszklone, szkło przezroczyste, kolor z palety
RAL – nr 8016.
2. Przedmiar w kondygnacji parteru nie obejmuje w ogóle drzwi EI60 dwuskrzydłowych jedynie w poz. 14 w
klasie EI30. To jakie mają być te drzwi EI60 czy EI30?
Odpowiedź
Drzwi w kondygnacji parteru mają być ( oprócz dwuskrzydłowych drzwi na łączniku, o których mowa
w odpowiedzi na pyt 1): jednoskrzydłowe w klasie EI30 S200.
3. Przedmiar w kondygnacji parteru wskazuje w poz. 13 montaż 2 szt. drzwi EI60 jednoskrzydłowych, stalowych przeszklonych, niestety na rzucie tej kondygnacji jedyne drzwi EI60 to dwuskrzydłowe w łączniku opisane jako 130x200 w klasie nawet E60? To ile mamy wycenić drzwi i jakich. Jeśli mamy wyceniać z projektu
i nie możemy nawet pomocniczo traktować przedmiarów w kategorii rodzaju materiału i przeszklenia to tym
bardziej wnosimy o precyzyjne określenie zestawienia drzwi z wyszczególnieniem z jakiego materiału, szklenia itd.
Odpowiedź
Drzwi w kondygnacji parteru mają być:
- 1 szt. dwuskrzydłowe, aluminiowe, pełne, w klasie EI 60, kolor z palety RAL - nr 8016,
wymiary 130x200 ( jedno skrzydło 90, drugie skrzydło 40, wysokość 200)
- 1 szt. jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, w klasie EI 30 S200, kolor z palety RAL – 8016,
wymiary 90x180
- 1 szt. jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, w klasie EI30 S200, kolor z palety RAL – 8016,
wymiary 80x180
- 1 szt. jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, w klasie EI30 S200, kolor z palety RAL – 8016,
wymiary 90x200
- 2 szt. jednoskrzydłowe, aluminiowe, w połowie przeszklone, szkło przezroczyste, w klasie EI30
S200, kolor z palety RAL – 8016, wymiary 90x200
- 2 szt. jednoskrzydłowe, płaszczyznowe stalowe, pełne, w klasie EI30 S200, w okleinie imitującej drewno, wymiary 90x200
Drzwi w kondygnacji piętra mają być:
- 4 szt. jednoskrzydłowe, płaszczyznowe stalowe, pełne, w klasie EI30 S200, w okleinie imitującej drewno, wymiary 90x200
Drzwi w kondygnacji poddasza mają być:
- 4 szt. jednoskrzydłowe, płaszczyznowe stalowe, pełne, w klasie EI30 S200, w okleinie imitującej drewno, wymiary 90x200
4. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się jak również wydanymi restrykcjami oraz Państwa
stanowiskiem dotyczącym wizji lokalnej zawartym w informacji z dnia 25.03.br. W celu nie narażania nikogo
na problemy zdrowotne. Czy Zamawiający nie może zamieścić kilku zdjęć przedmiotowych drzwi?
Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza zdjęcia w załączniku.
5. Prosimy o jednoznaczne określenie pomieszczeniami z czego dokładnie mają być wykonane drzwi i w
jakim stopniu przeszklone. Dokładnie czy maja to być drzwi profilowe z profili aluminiowych lub stalowych z
przeszkleniem czy drzwi stalowe płaszczowe wraz z kolorami? Oferent nie może sie domyślać co Zamawiający ma na myśli a obowiązkiem Zamawiającego jest określić precyzyjnie przedmiot zamówienia, jeśli jest to
niemożliwe w formie opisowej to graficznej. Oferent chce złożyć ofertę na podstawie dokładnych informacji
od Zamawiającego.
Odpowiedź
Odpowiedź na pytanie znajduję się w odpowiedzi na pytanie nr 3.
6. Zamawiający w odp. z dnia 26.03.br wskazuje kolor drzwi jako "calvados, olcha bądź zbliżony". Czy Zamawiający jest świadomy jakim kosztem jest wykonanie takiej imitacji koloru na ślusarce aluminiowej lub
drzwiach stalowych płaszczowych i czy to uwzględnił w kosztorysie Inwestorskim? Co to znaczy "bądź zbliżony"? Czy może to być kolor dobrany z palety RAL? Proszę o jednoznaczną informację dla poszczególnych
drzwi. Wystarczy podać to w odniesieniu do numerów pomieszczeń w których są montowane
Odpowiedź
Zamawiający uwzględnił w kosztorysie inwestorskim koszt drzwi jakie chce aby mu zamontowano.
Szczegółowe zestawienie wraz z opisem ilościowym, kolorów, wymiarów znajduje się w odpowiedzi
na pytanie nr 3.
7. Czy wobec sytuacji w kraju oraz zadaniu kolejnych pytań w celu złożenia oferty konkurencyjnej i odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu składania ofert?
Odpowiedź
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.04.2020 r. Godziny składania i otwarcia ofert
pozostają bez zmian
Z poważaniem
/-/ Grzegorz Bebłowski

