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Do Wykonawcow
ubiegajqcych sig o udzielenie
zamowienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego, w trybie pzetargu
nieograniczonego, na realizacjg zadania: Zmiana sposobu uiytkowania budynku mieszkalno-biurowego
pny ul. kakowskiej2SA, 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 araniacjqwnqtn.

W zwiqzku z pytaniem Wykonawcy o wyja6nienie tre5ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej

dalej,,S|WZ", na podstawie art. 38 ust.2 ustawy zdnia29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U.

22018 r. poz. 1986), Zamawiajqcy udziela nastqpujqcejodpowiedzi:

Pytanie nr 1.

W zwiqTku z udzielonymi pnez Par'rstwa odpowiedziami na zadane pytania, chcialbym poddac odpowiedzi

w wqtpliwo6c jednoczeSnie pzypominam, 2e zgodnie z ustawq PZP to na zamawiajqcym spoczywa obowiqTek
pzedstawienia dokumentacji pzetargowej w spos6b spojny ijednoznaczny. Ponad to udzielone odpowiedzi

odbiegajq od tematu zadanego pytania np.: PYTANIE NR 5 o wykaz stali, w dalszym ciqgu brak wykazu stali

zbroleniowej, PYTANIE 24 otrasy oraz Srednice rur, rysunki instalacji sanitarnych sqnie czytelne, brak oznaczeh
tras (KOLOR, Opis), a pzedmiary sq nie spojne z dokumentacj4 PYTANIE 7 zestaw 1-5 nie zawiera
kompletnego zestawienia wyposa2enia, brak koszy, armatury, baterii, wyposa2enia lazienek, sq to pzykladowe
pytania, na ktore odpowied2 jest nie petna bqd2 zdawkowa.
Takie pzedstawienie pzez Pafrstwa odpowiedzi znacznie utrudnia dokonanie zetelnej wyceny oraz, utrudnia

okre6lenie czasu trwania inwestycji,

W zwiqzku z powy2szym prosze o pzesuniqcie terminu skladania ofert o7 dni, otaz o powtorne

pzeanalizowanie udzielonych odpowiedzi.
Odpowiedi nr 1,

Wykaz stali zbrojeniowej zostal zamieszczony na stronie internetowej.
Zdaniem Wykonawcy dokumentacji projektowej, prolekt instalacji sanitarnej jest wystarczajqco czytelny na
potzeby spozqdzenia oferty. Zamawiajqcy zobowiqzuje siq do dostarczenia czytelniejszego prolektu (np.

w formacie DWG) pzed pzystqpieniem do realizacji robot instalacyjnych.
Baterie i umywalki s4 pzedstawione w projekcie instalacji sanitarnych. W ka2dej lazience nale2y wycenic

wyposa2enie (dozownik rqcznik6w papierowych, dozownik mydla w plynie, kosz na odpady) oraz dodatkowe

wyposa2enie, o ile pzewidziano je w projekcie aran2acji.
Zamawiajqcy pzedlu2yl termin skladania ofert do 25pa2dziernika2018r. do godz. 12:00, dopelniajqc wtym
zakresie obowiqzkow pzewidzianych ustawq Pzp.
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