
 

 

               Otwock – Świerk 29.07.2020 r.  

Znak sprawy: DAP.260.4.2020 

Przetarg 4/wykonanie remontu pomieszczeń w budynku R1/2020 

 

Dotyczy:  

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku R-1 na terenie 

ZUOP w Otwock-Świerk 

 

Zamawiający informuje, iż trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), otrzymał 

prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytania. Poniżej zestaw pytań wraz z odpowiedziami.     

 

Pytanie 1  

Czy przetarg obejmuje również remont pomieszczenia 04 w piwnicy (węzeł cieplny) 

Odpowiedź  

Zakres przedmiotowy przetargu nie obejmuje remontu pomieszczenia 04 w piwnicy.  

 

Pytanie 2 

W zestawieniu stolarki oraz opisie przedmiotu zamówienie nie ma drzwi do pomieszczenia 201 a 

(na rys. 14 są ujęte), czy one nie będą wymieniane  ? 

Odpowiedź  

Drzwi 201 A nie są ujęte w zakresie przedmiotowym przetargu. Wszystkie drzwi do wymiany  

ujęte są w przedmiarze robót jak i w zestawieniu stolarki.  

 

Pytanie 3  

Czy drzwi mają być foliowane wg grafiki (drzwi 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 216, 217 ), czy 

jedynie w górnym prawym rogu należy na drzwiach przykleić numer pomieszczenia dla 

wszystkich drzwi ? 

  

 

Odpowiedź  

Wszystkie drzwi (z wyjątkiem drzwi p.poż - DP 1(107) i DP 4(317)) mają być foliowane wg 

grafiki.    



 

 

Pytanie 4 

Czy w zakresie zlecenia jest również malowanie pomieszczeń, czy tylko malowana jest opaska 

wokół drzwi np. 30 cm ? 

Odpowiedź  

W zakresie przedmiotu zamówienia przewidziane jest malowanie opaski wokół drzwi szer. ok. 55 

cm oraz miejsce po demontażu starych skrzydeł odpowiednio wcześniej przygotowane do 

malowania (po obróbce drzwiowej, wg standardu istniejącej ściany).  

 

Pytanie 5  

Czy pomieszczenie nr 204 należy całe odmalować, czy miejscowo wokół drzwi i po usunięciu 

kąciku sanitarnego, czy sufit jest objęty pracami w tym pomieszczeniu ?  

Odpowiedź  

Pomieszczenie nr 204 należy odmalować miejscowo wokół drzwi i w miejscu usunięcia kącika 

sanitarnego. Sufit nie jest objęty pracami w tym pomieszczeniu. 

 

Pytanie 6  

Czy w przypadku ewentualnej zmiany koncepcji/rezygnacji po zakupie drzwi, zamawiający zwróci 

koszty wykonawcy za zakupione drzwi.  

Odpowiedź  

Zamawiający nie zakłada zmiany koncepcji w trakcie realizacji zamówienia. Ewentualne zmiany w 

tym zakresie oznaczałyby konieczność zastosowania zasad zmiany umowy o zamówienie zawartej 

w § 13 – istotne postanowienia umowy – załącznik nr 7 do siwz.    

 

Pytanie 7  

Czy Zamawiający udostępni rzut kondygnacji pierwszej i drugiej.  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie udostępni rzutów kondygnacji pierwszej i drugiej. Rzuty kondygnacji nie są 

potrzebne Wykonawcy do przygotowania oferty. Wymiana drzwi dotyczy w większości pokojów 

biurowych w których pracują stale jedna, dwie osoby. Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę, iż 

wymiana drzwi i postęp prac będą realizowana na podstawie harmonogramu rzeczowego, który 

wykonawca umowy przekaże Zamawiającemu.  

 



 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający może udostępnić rysunki stanu obecnego i projektowanego dla drzwi 216/215 

oraz 107 ?     

Odpowiedź  

Zamawiający nie posiada wskazanych rysunków, dlatego zaprasza Wykonawców do odbycia wizji 

lokalnej planowanych do remontu pomieszczeń.  

 

Pytanie 9  

Czy można prosić o rysunki dwg do przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz kontakt 

do autorów projektu.  

Odpowiedź  

Zamawiający na tym etapie nie widzi dla celów przygotowani oferty potrzeby przekazania 

rysunków w dwg oraz kontaktu do autorów projektu. Wnioski w tym zakresie będą rozpatrzone 

przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.  

 

Pytanie 10  

Czy zakres prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia objęty jest zgłoszeniem robót 

budowlanych ?   

Odpowiedź  

Zakres prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia nie jest objęty zgłoszeniem robót 

budowlanych, natomiast jest wymagana realizacja robót z udziałem kierownika robót z 

uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi i przedstawienie po zakończeniu robót oświadczenia 

kierownika.  

 

Pytanie 11  

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej na adres mail 

przetargi@zuop.pl ? 

Odpowiedź  

Złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez wysłanie jej na adres e- mail: przetargi@zuop.pl,  

nie jest dopuszczalne.   
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