
 

 

               Otwock – Świerk 31.07.2020 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 drzwi EI60 do pomieszczeń 201 i 317 (DP3 i DP4) maja być aluminiowe czy stalowe? 

Odpowiedź  

Drzwi do pomieszczeń 201 i 317 mają być aluminiowe zgodnie ze wskazaniem w zestawieniu 

stolarki. 

 

Pytanie 2 

Czy należy wyceniać montaż kontroli dostępu do drzwi w pomieszczeniu 301 i 315 ? 

Odpowiedź  

Nie należy wyceniać montaż kontroli dostępu. Drzwi muszą mieć możliwość i rozwiązania 

techniczne umożliwiające montaż kontroli dostępu bez możliwości utraty gwarancji na drzwi.  

 

Pytanie 3  

Czy drzwi DP1 powinny być z bulajem o wymiarze 90 x 200 bez zabudowy nadproża, jedynie 

powiększenie otworu w ścianie ? 

Odpowiedź  

Drzwi DP1 mają być z bulajem okrągłym o średnicy zewn. 300 mm. Roboty towarzyszące – 

dostosowanie otworu do wstawienia drzwi wraz z ich obrobieniem i częściowym 

przemalowaniem.  

 

 

 



 

Pytanie 4 

Czy do miejscowego uzupełnienia wykładziny można wykorzystać wykładzinę z demontażu z 

pomieszczenia 204 ? 

Odpowiedź  

Wykonawca powinien założyć nową wykładzinę. Istnieje prawdopodobieństwo, iż wykładzina z 

demontażu będzie bezużyteczna po oderwaniu od dotychczasowego podłoża. 

 

Pytanie 5 

Czy należy wykonać projekt budowlano-wykonawczy na zakres prac objęty przetargiem, czy 

wystarczy dokumentacja powykonawcza w postaci rysunków stolarki wbudowanej na obiekcie ? 

Odpowiedź  

W skład dokumentacji powykonawczej powinny wchodzić:  

1) dokumenty wchodzące w zakres opisu przedmiotu zamówienia, 

2) rzut budynku z zaznaczonymi drzwiami (przekazany przez Zamawiającego), 

3) rysunki warsztatowe stolarki, 

4) oświadczenie kierownika robót, 

5) atesty i aprobaty.  

 

Pytanie 6  

Czy montaż/demontaż drzwi możliwy jest w sobotę i niedzielę. 

Odpowiedź  

Prace dotyczące montażu drzwi będą możliwe w soboty.  
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