Dąbrowa Górnicza, 23.04.2019 r.
MT 2370.1.2019
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej” –etap II.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela
odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ, oraz w związku z odpowiedzią dokonuje zmiany SIWZ
w sposób jak niżej:
Pytanie 1:
Jakie prace należy wykonać w ramach pozycji kosztorysowej nr 23 (kabiny systemowe)?
Odpowiedź:
W tym zakresie należy przewidzieć zakup dostawę i montaż kabin natryskowych systemowych.
Pytanie 2:
Jakie prace należy wykonać w ramach pozycji kosztorysowej nr 22 (zabudowy kuchenne)?
Odpowiedź:
W tym zakresie należy przewidzieć zakup, dostawę i montaż zabudowy kuchennej wraz ze sprzętem
kuchennym (lodówka, zmywarka, płyta ceramiczna) oraz tylko montaż myjki do masek i suszarki do
masek.
Pytanie 3:
Czy w ramach zadania należy wyposażyć szatnie czystą i brudną w szafki zgodnie z projektem?
Odpowiedź:
Nie należy wyposażać szatni w szafki ubraniowe.
Pytanie 4:
Czy w ramach zadania pomieszczenie suszenia odzieży należy wyposażyć w brodzik, umywalkę,
kabinę suszarniczo-dezynfekcyjną ?
Odpowiedź:
W ramach zadania należy przewidzieć wyposażenia suszarni w brodzik i umywalkę. Nie należy
uwzględniać kabiny suszarniczo-dezynfekcyjnej.
Pytanie 5:
Czy ramach zadania należy wyposażyć strefę czystą w szafę suszarniczą ?
Odpowiedź:
W ramach zadanie nie przewidywać wyposażenia szatni czystej w szafę suszarniczą.
Pytanie 6:
Czy w ramach zadania należy wykonać instalację wentylacyjną? Brak projektu wentylacji
Odpowiedź:
Nie, instalacja wentylacyjna jest wykonana.
Pytanie 7:
Czy w ramach realizacji zadania przewiduje się demontaże, wymiany lub montaże nowych naświetli ?
Odpowiedź:
Przewiduje się montaż jednego naświetla.
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Pytanie 8:
Czy w ramach zadania należy zrealizować zakres związny z klapami ppoż wskazanymi na rysunkach ?
Odpowiedź:
Nie należy brać pod uwagę zakresu związanego z montażem klap ppoż.
Pytanie 9:
W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o udzielenie zgody na wizję lokalną w dniu
24.04.2019.
Odpowiedź:
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 25.04.2019 r. godz. 10:00.
W związku z powyższym dokonuje zmiany treści siwz w sposób jak nizej:
3.5. Wizja lokalna
1.Zamawiający wymaga by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej.
2.Wizja lokalna musi być poprzedzona zgłoszeniem w terminie nie krótszym niż 1 dzień roboczy
przed planowaną wizją.
3.Zgłoszenie winno zawierać co najmniej nazwę i dane adresowe firmy, imiona i nazwiska osób,
wyznaczonych do przeprowadzenia wizji lokalnej i winno zostać złożone zgodnie z pkt. 27.1. SIWZ.
4.Osoby wyznaczone do przeprowadzenia wizji winny stawić się w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2 w Dąbrowie Górniczej w dniu
19.04.2019 r. o godzinie 10:00, oraz w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10.
5.Fakt dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę zostanie odnotowany.
6.Z uwagi na fakt, ze wycena ma charakter ryczałtowy wizja lokalna na przyszłym placu budowy
może stanowić podstawę do wnioskowania o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Zamawiającego.
7.Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający informuje, że terminy i miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
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