
-*/

Mffi'z4ffiRtr
qf,ffi*Y

NAJWYZSZA IZBA KONTRO LI

Delegatura w Opolu

10P.261 .002,2018 Opole, 16pa2dziernika 2018 r.

Do Wykonawcow
ubiegajqcych sig o udzielenie
zam6wienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego, w trybie pzetargu

nieograniczonego, na realizacjq zadania: Zmiana sposobu u2ytkowania budynku mieszkalnobiurowego
pny ul. Krakowskiej 28A, z niezbqdnq pnebudowq na pomieszczenia biurowe, z rozbudowq klatki

schodowej i nadbudowq o antresolq oraz pnebudowq czqici istniejqcego budynku biurowego siedziby

Delegatury NIK pny ul. Krakowskiej 28 w Opolu, wraz z araniaciqwnqtrz.

W zwi4zku z 20 pytaniami (pytania w zalqczeniu) o wylaSnienie tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w

zamowienia, zwanej dalej ,,S|WZ", jakie wptyngty do ZamawiajEcego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiajqcy udziela

nastqpujqcych odpowiedzina ostatnie 2 pytania (nr 13 i nr 17):

Pytanie nr 13.

W opisie instalacji sanitarnych zasilanie ppoz. wystgpujq wylqcznie hydranty wngkowe, natomiast na rysunkach
wystqpujq rowniez hydranty natynkowe, prosimy o okre6lenie rodzaju i typu hydrant6w ,ktore nalezy ujE6

w wycenre.

Odpowiedi nr 13.

Nale2y ujqc tak jak w pzedmiaze Sszt hydrant6w wnqkowych i lszt hydrantu na5ciennego.

Pytanie nr 16.

Czy zamawiajqcy udostqpni pzekro1 konstrukcyjny przez szyb windowy, w dokumentacji brak detali

konstrukcyjnych polqczenia Scian szybu windowego z fundamentem windy.

Odpowiedi nr 16.

Projektant mo2e pzygotowac ww. rysunki najlepiej po okreSleniu typu i producenta windy oraz zaktualizowaniu

ostatecznych wymiarow szybu. Parametry techniczne iwymiary (np. usytuowanie otworow dzwiowych) roznych

typ6w wind nieznacznie sig rozniq i nalezy dokonac ostatecznego wyboru.

Na pozostale 18 pytan, zzalqczonego poniZej zestawu 20 pytan, Zamawiajqcy udzielil odpowiedzi

1 1 i 15 pa2dziernika 2018 r.

W zalqczeniu:

1. Pytania zl0pa2dziernika 2018 r.czgilt,2.
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Zalqcznik nr 1

Pytania z 10 pa2dziernika 20'18 r. czgSi 2.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiajqcy dysponujg innym pzedmiarem budowlanym, kt6ry mo2na porownai z dokumentacja

techniczn4 Udostepniony pzedmiar jest niespojny z dokumentacjqco wprowadza w blqd oferenta.

Pytanie nr 2.

Czy udostQpniona dokumentacja jest uzgodniona z Opolskim Wojew6dzkim Konseruatorem Zabytk6w i

Rzeczoznawca do spraw p.po2?

Pytanie nr 3.

Brak dwoch wycieraczek wewngtznych w pzedmiarach, czy nale2y uwzglgdnic w wycenie

Pytanie nr 4.

Prosimy o wyla6nienie jaki material ma byi u2yty na podbudowg nawiezchni brukowej. Rysunek

pw-22 jest niespojny z pkt622 i niespojny z pkt 624 opisu prolektu zagospodarowania dzialki.

Pytanie nr 5.

Prosimy o podanie rozwiqSania projektowego szczegolu wykonania dylatac.li pomiqdzy szybem windowym,

a istniejqcymi Scianami murowanymi - brak w dokumentacji pzetargowej

Pytanie nr 6.

Prosimy o informac.ie jakie nale2y uwzglgdnic w wycenie uszczelnienie p.po2 na dylatacji pomigdzy 6ciana szybu

windowego w pomieszczeniu 07 - pom. pompowni.

Pytanie nr 7.

Czy zamawiajqcy dysponuje kompleksowym zestawieniem wyposa2enia pomieszczefr, iczy mo2e udostqpnid

takie zestawienie

Pytanie nr 8.

Prosimy o wskazanie systemu montazu elewacji wentylowanej pzyjgtel w dokumentacji pzetargowej.

Pytanie nr 9.

Czy w wycenie nale2y uwzglgdni6 wykonanie membrany dachowej na zaprolektowanych plytach warstwowych

jako szczelnej powtoki dachowej?

Pytanie nr 10.

Prosimy o okreslenie sposobu sterowania kotary, oraz podanie specyfikacji materialowej.

Pytanie nr 1 'l ,

Czy nalezy uwzglgdni6 w wycenie instalacjq odprowadzajEcE wodq opadow4 z daszkow szklanych. Jesli tak to

prosimy o podanie rozwiqzania projektowego.

Pytanie nr 12.

Prosimy o uszczeg6lowienie typu zaluzji ujqtych w opracowaniu pgektowym, podanie wymiarow: szerokosc,

wysoko5c, grubo56 piora.

Pytanie nr 13.

W opisie instalacji sanitarnych zasilanie ppo2. wystepujE wylEcznie hydranty wnekowe, natomiast na rysunkach
wystgpujE r6wnie2 hydranty natynkowe, prosimy o okre6lenie rodzaju i typu hydrant6w, kt6re nalezy ujEc

w wycenie.
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Pytanie nr 14.

Prosimy o uszczegolowienie wymagafr dotyczEcych logo na elewacji, projekt elektryczny zawiera informacjg

o wykonaniu zasilania do podSwietlenia napisu. Jak logo ma byi pod5wietlone?

Pytanie nr 15.

Czy zamawiajEcy posiada ksiqgg znak6w, na podstawie ktorej nale2y wykonad logo,

Pytanie nr 16.

Czy zamawiajqcy udostgpni pzekrq konstrukcyjny pzez szyb windowy, w dokumentacji brak detali

konstrukcyjnych polqczenia Scian szybu windowego z fundamentem windy

Pytanie nr 17.

Czy zamawilqcy dysponuje szczegolowymi rysunkami konstrukcyjnymi szybu windowego, z wykazem figur

zboarskich, kt6re moze udostepnic?

Pytanie nr 18.

W jaki spos6b nale2y wykona6 umeblowanie pomjeszczenia 4.5 brak aran2acji dla pomieszczenia,

Pytanie nr 19.

W jaki sposob i z jakiego matenalu nale2y wykonai pochwyty stalowe, brak opisu dotyczqcego pochwytow na

klatce schodowej,

Pytanie nr 20.

Ze wzglqdu na brak szczegolowych zestawielr, braki rysunkow wykonania detalu irozwiqzai materialowych,

kr6tki czas na spozqdzenie oferty oraz spor4 ilo5c zadanych pytafr prosimy o pzesunigcie terminu skladania

ofertoTdni roboczych.
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