
NAJWYZSZA IZBA KONTRO LI

Delegatura w Opolu

10P.261 .002.2018 Opole, 11 pa2dziernika 2018 r.

Do Wykonawc6w
ubiegajqcych sig o udzielenie
zamowienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego, w trybie pzetargu
nieograniczonego, na realizacjg zadania: Zniana sposobu u2ytkowania budynku mieszkalno-biurowego
pny ul. Krakowskiej 28A, z niezbgdnq pnebudowq na pomieszczenia hiurowe, z rozbudowq klatki
schodowei i nadbudowq o antresolg oraz pnebudowq czqsci istniejqcego budynku biurowego siedziby
Delegatury NIK przy ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z araniacjqwnqtn.

W zwiqzku 229 pytaniami (pytania w zalqczeniu) o wylainienie tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w
zamowienia, zwanqdalej ,,S|WZ", jakie wptyngly do ZamawiajAcego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zdnia2g
stycznia 2004 r. Prawo zamowiei publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiajqcy udziela
nastqpujqcych odpowiedzi czgSc pytan:

Pytanie nr 1,

Prosimy o udostqpnienie rysunkow w lepszej jako6ci lub w formacie 1:50. Udostgpniona dokumentacja jest
n ieczytelna i u niemozl iwia prawidlowq weryfi kacjg i spozqdzenie wyceny.
Odpowiedi nr 1,

Wykonawca nie wskazal, ktore rysunki - wedlug niego - sq niewystarczalqceljako6ci. Zamawiajqcy nie moze
udostgpnic na swojej stronie internetowej caloSci dokumentacji prqektowej w lepszejjako6ci. Powodem tego jest
techniczne ograniczenie maksymalnego rozmiaru publikowanych plik6w. Wykonawcy mogE zapozna6 sig
z caloSciq oryginalnej dokumentacji prolektowej w siedzibie Zamawiajqcego. lstnieje tak2e mozliwoSc uzyskania
w siedzibie Zamawiajqcego kopii dokumentacji projektowej, w postaci elektronicznej, na plycie CD/DVD lub na
noSniku USB (np. pendrive).

Pytanie nr 9.

Czy ZamawiqEcy wymaga aby Wykonawca posiadalwlasny nadzoru konserwatorski i archeologiczny podczas
prowadzenia robot.

Odpowiedi nr 9.

Nie. Zamawiajqcy nie wymaga od Wykonawcy zapewnienia nadzoru konserwatorskiego iarcheologicznego
podczas prowadzenia robot. Spelnienie wymagan w powyzszym zakresie zapewnia Zamawiajqcy.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiajqcy pzewiduje pzekazanie 100% placu budowy zdniem pzejgcia pzez Wykonawcg placu
budowy.

Odpowiedi nr 10,

Jak wynika z opisu pzedmiotu zamowienia, wigkszoS6 robot budowlanych (ponad 80% zadania, w tym
zasadnicze roboty budowlane, jak rozbiorka klatki, wykonanie nowej klatki schodowej, monta2 d2wigu
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osobowego, docieplenie iwykonanie elewacji z plyt gresowych, nadbudowa o antresolg) ma zostac wykonana

w budynku pzy ul. Krakowskiej 28A. Budynek ten ZamawiaiEcy pzekaze Wykonawcy w calosci z dniem

pzejecia pzez wykonawca placu budowy. w terminie tym, zamawiaj4cy mo2e pzekazai wykon€wcy takze do

156p) pseriezchni posiadanego ogodzonego placu ptzy budynku, z pzeznaczeniem na zaplecze budowy.

W budynku pzy ul. Krakowskiej 28 pzewiduje siq natomiast m.in. wykonanie robot i prac wykonczeniowych

zwiqzanych z polqczeniem komunikacyjnym z budynkiem pzy ul. Krakowskidl2SA oraz aranzacjq czqsci

pomieszczeri. W trakcie realizacji zadania Zamawiaj4cy zachowuje ciqglo6i pncy wbudynku pzy

ul. Krakowskiej 28 - zadanie w teJ czesci bqdzie realizowane na obiekcie czynnym. Pzewiduje siq wylqczenie

z u2ytkowania tylko czgsci budynku pzy ul. Krakowskiej 28, w zakresie niezbgdnym do wykonania robdt i prac

(np. korytaze i'pomiewczenia w obszaze iwczasie wykonpvania potEczefi komunikacyjnych). Zamawiaiqcy

wymaga stosowania zabezpieczeh ograniczajqcych uciq2liwo5ci, z obszaru robot iprac, dla pracownikow

wyt<onulqcych pracq w pozostalych czqsciach budynku pzy ul. Krakowskiej 28 (np. wykonanie tymczasowych

pzegr6d z plyt karton-gips, osb, kotary pcv).

Pytanie nr 11.

czy z dniem pzejqcia placu budowy wszystkie pomieszczenia objqte opracowaniem proJektowym bed4

opro2nione - pzygotowane do prac budowlanych.

Odpowiedi nr 11.

w budynku pzy ul. Krakowskiej 28A wszystkie pomieszczenia bedq opro2nione ipzygotowane d0 prac

budowianych. CzgSci budynku pzy ul. Krakowskiej 28 bgdqopro2niane i udostgpniane Wykonawcy stosownie do

zasad oireslonybh w Odpowiedzi nr10, w oparciu o harmonogram uzgodniony pzez Zamawiajqcego

i Wykonawcq.

Do pozostalych pytair - w tym do pytania nr 26 dot. pzedluzenia terminu skladania ofert - Zamawiaj4cy odniesie

siq niezwlocznie po uzyskaniu stanowiska Wykonawcy dokumentacji proJektowej.
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Zalqcznik do odpowiedzi Zamawiajqcego z 11 paldziemika 2018 r.

Pytania z 10 pa2dziernika 2018 r. cze6i 1,

Pytanie nr '1.

Prosimy o udostgpnienie rysunk6w w lepszej jakoSci lub w formacie 1:50. Udostqpniona dokumentacja
jest nieczytelna i uniemo2liwia prawidtowq weryfikacjg ispozqdzenie wyceny.

Pytanie nr 2.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej ( instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c,o.) o rysunki
rozwinigcia i opisy Srednic w tym podanie Srednic pionow, podejsc pod urzqdzenia oraz podanie
spadkow na instalacjach wodociqgowych i sanitarnych.

Pytanie nr 3.

w zwiqzku z krdtkim czasem na pzygotowanie oferty prosimy o udostppnienie pzedmiar6w
inwestorskich wszystkich bran2 w wersji ATH lub KST.

Pytanie nr 4.

Prosimy o wyjasnienie jakie nale2y pzyjqc wykoriczenie elewacji - opis archrtektury m6wi o plycie
z piaskowca natomiast opis elewacji wskazujq na plytg gresowE,

Pytanie nr 5,

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji pzetargowej i udostgpnienie zestawienie stali zbrojeniowej
ikonstrukcyjnej.

Pytanie nr 6.

wymienione w zalqczniku slwZ materialy opatnone nazwami maja na celu okreslenie wymaganych
minimalnych parametr6w, wymaganego standardu. Za produkt rownowa2ny zamawialEcy uzna jedynie
taki, kt6ry ma tozsame lub nie gorsze parametry jakosciowe i u2ytkowe w stosunku do pisanego,
Prosimy o sprecyzowanie i podanie tych parametr6w.

Pytanie nr 7.

Prosimy o udostqpnienie dokumentacji technicznej uwzglgdniajqcej pzejscia pzeciw pozarcwe wzez
pzegrody budowalne dla wszyslkich instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i elektrycznych.

Pytanie nr 8.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji technicznej wentylacji mechanlcznel o:- podkonstrukcje pod centrale wentylacyjnq
- klapy pzeciwpo2arowe - dob6r i lokalizacla
- lokalizacje pzepustnic

- wielkoSi kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach

- tlumiki akustyczne



Pytanie nr 9.

Qzy Zanawi$qcy wymaga aby Wykonawca posiadal wlasny nadzoru konsentratorski i archeologiczny

podczas prowadzenia robot.

Pytanie nr 10.

czy zamawilqcy pzewiduje pzekazanie 100% placu budowy z dniem pzejgcia pzez wykonawca

placu budowy.

Pytanie nr 11 .

czy z dniem pzejQcia placu budowy wszystkie pomieszczenia objgte opracowaniem prolektowym bqdq

opr62nione - pzygotowane do prac budowlanych

Pytanie nr 12.

Ziodnie z dokumentacjq rys. 10s. oraz opisem technicznym instalacii sanitarnych pzyjqta centrala

wentylacyjna ws vs21 R PHC/SES N wyposazona jest nawiew 990m3/h i wywiew 580m3/h.

wedlug kart doboru stanowiqcych cz95i opisu technicznego payjgto centrale wentylacyjna

wyposazone w nawiew i wywiew 1500m3/h

Prosimy o wskazanie jakqcenhalg nale2y pzyjqi w wycenie,

Pytanie nr 13.

w udostgpnionej dokumentacji nie ujqto schematu sterowania klimatyzacja. Prosimy o udostgpnienie

Pytanie nr '14.

Prosimy o informacjg czy w wycenie nale2y uwzglgdni6 dla Scian dzialowych pojedyncze plytowanie

zgodnie z opisem. konstrukcji czy podwdjne plytowanie zgodnie z opisem architektury?

Pytanie nr 15.

Prosimy o doprecyzowanie i udostgpnienie schematu wodomiezowego o armaturQ zaworowq lopls

Srednic rys. 1s.

Pytanie nr 16.

Czy nale2y uwzglqdnii w wycenie wpust podlogowy kanalizacji sanitarnej w pom pompowni'

Pytanie nr 17.

WudostgpnionejdokumentacjipzetargowejnieujgtowidokowW3narysunkuk33.Prosimy
o udostQpnienie.

Pytanie nr 18.

Zgodnie z dokumentacjq pom. 08 i 0.9 nie posiadajq 2adnej wentylacji, czy w wycenie nalezy

uwzglqdnii wentylacjg tych pomieszczeri, Jesli tak to w jaki spos6b maja by6 wentylowane - podac

rozwiEzanie Projektowe.



Pytanie nr 19.

W dokumentacli technicznej nie uwzglqdniono sposobu zasilanra nagzewnicy centrali wentylacyjnej.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji technicznej o rozwiEzanie projektowe i opis.

Pytanie nr 20.

Zgodnie z opisem instalacji sanitarnych pw. na dachu nale2y zabudowad 3 agregaty chlodnicze.

Zgodnie z rysunkiem 14s. na dachu widniejq 4 agregaty. Prosimy o wyja5nienie ile agregat6w nale2y

pzyjqi do wyceny.

Pytanie nr 21.
'Zgodnie z zestawieniem podstawowych material6w instalacji klimatyzacji nale2y zabudowai 12

klimatyzatorow wewngtznych i4 zewngtzne. Zgodnie z opisem instalacji sanitamych nale2y

zabudowac 10szt. Prosimy o wyjaSnienie jaka ilo6i payjq6 do wyceny.

Pylanie nr 22.

Prosimy o pzypozqdkowanie jednostek zewnqtznych - agregat6w klimatyzacji pod jednostki

wewnetzne waz z zaznaczeniem tras, podaniem Srednic rur oraz rodzaju izolacji ijej grubo6i.

Pytanie nr 23.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji technicznej o podkonstrukcjg pod agregaty wody lodowej wraz

z podaniem mocy elektrycznej agregat6w

Pytanie nr 24,

Prosimy o uzupelnienie czgsci rysunkowej o schematy instalacji chlodniczej wraz podaniem Srednic rur

chlodniczych w czgSci rysunkowej.

Pytanie nr 25,

W dokumentacji projektowej nie uwzglgdniono i instalacji skroplin dla instalacji klimatyzacji, Prosimy

o naniesienie na dokumentacje i udostgpnienie wraz z podaniem Srednic, tras i miejsc wpiqcia do

kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 26.

Ze wzglgdu na brak szczeg6lowych opisdw rysunk6w, rozbie2no5ci miqdzy bran2ami, krotki czas na

spozqdzenie oferty i spora ilo6i zadanych pytari prosimy o pzesunigcie skladania ofert o 7 dni

ro0oczycn.

Pytanie nr 27.

Prosimy o informacje z jakiego materialu nale2y wykonai posadzki z kamienia ( rodzaj materialu,

grubo56, format, kolor, stopieri antypoirlizgowo6ci).



Pytanie nr 28.

W pomieszczeniu 2,9 i 3,14 jest informacja o pzelo2eniu istniejqcych skzydel dzwiowych. Prosimy

o sprecyzowanie gdzie nale2y pzelo2yd w/w skzydla.

Pytanie nr 29.

Czy w wycenie nale2y ujqi zabezpieczenie pzeciwpo2arowe konstrukcji stalowej dachu, JeSli tak to

jakie i do jakiej odporno6ci.


