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ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE SP. Z O.O.
UL . G RZYBOWA 50, 72-010 POLICE

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej:
zwikpolice.pl

Police, dnia 09.12.2020 r.
Pytania i odpowiedzi NR 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50
w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów” na podstawie Regulaminu postępowania przy
udzielaniu zamówień sektorowych przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
z dnia 28 marca 2018 r. z późniejszymi zmianami. Kolejny numer przetargu w danym roku:
ZWIK /9/2020.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące
pytania, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie nr 1 z dnia 01 grudnia 2020 r.
Czy z producentem stolarki musi by z podpisana umowa o podwykonawstwo, zaakceptowana przez
Zamawiającego, dotyczy to również klimatyzatorów?
Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 01 grudnia 2020 r.
Zasady powierzania podwykonawcom realizacji robót objętych niniejszym postępowaniem zostały
określone w rozdziale VIII część I SIWZ (IDW).
Pytanie nr 2 z dnia 01 grudnia 2020 r.
Czy Zamawiający udostępni obiekt również w soboty?
Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 01 grudnia 2020 r.
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie obiektu we wszystkie soboty z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie nr 3 z dnia 01 grudnia 2020 r.
Proszę o dokładny rysunek szczegółu – ścianka panelowa barpan oraz wymiary.
Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 01 grudnia 2020 r.
Zamawiający nie uznaje za uzasadnione uzupełnianie dokumentacji technicznej o rysunek szczegółu –
ścianki panelowej barpan. Sposób wykonania i wymiary ścianki panelowej-maskującej np. Barpan
b100+ lub równoważnej muszą uwzględniać wymagania zawarte w SIWZ i dokumentacji technicznej.
Wymiary niezbędne do wyceny ścianki panelowej podano w przedmiarze robót.
Pytanie nr 4 z dnia 01 grudnia 2020 r.
Co oznacza w umowie do wykonawcy należy: § 8 pkt 1 ppkt 16 „Zaświadczenie właściwych jednostek
i organów” ?
Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 01 grudnia 2020 r.
§ 8 pkt 1 ppkt 16 umowy należy rozumieć zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, w którym jest mowa,
że do wykonawcy należy cyt.:„Przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji
i uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy
niezbędnych do zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zakończenia budowy”.
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Pytanie nr 5 z dnia 02 grudnia 2020 r.
Kto ponosi koszty przeglądów gwarancyjnych odpłatnych co pół roku za klimatyzację ?
Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 02 grudnia 2020 r.
Wszelkie koszty przeglądów klimatyzacji w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy na
wykonane roboty ponosi wykonawca.
Pytanie nr 6 z dnia 02 grudnia 2020 r.
Z uwagi na informację od producenta napędów automatyki drzwiowej dotyczącej umowy serwisowej
z użytkownikiem drzwi, prosimy o wyjaśnienie czy umowa będzie podpisana z Zamawiającym czy
z Wykonawcą ?
Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 02 grudnia 2020 r.
W okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy na wykonane roboty wykonawca zobowiązany jest
zawrzeć w swoim imieniu i na swój koszt wszelkie umowy serwisowe konieczne do właściwego
użytkowania napędów automatyki drzwiowej.
Pytanie nr 7 z dnia 02 grudnia 2020 r.
We wzorze umowy jest zapis o 10-cio dniowej akceptacji materiałów budowlanych przez inspektora
ze strony Zamawiającego. Czy jest możliwość skrócenia tego czasu, ponieważ może to mieć wpływ na
termin wykonania robót ?
Odpowiedź na pytanie nr 7 z dnia 02 grudnia 2020 r.
Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu akceptacji materiałów budowlanych przez
inspektora ze strony Zamawiającego do 5-ciu dni roboczych od dnia wystąpienia.

Zatwierdzam
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