
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5

ZSP5.26.1.2017 Gliwice,  20-02-2017 r.

nr kor.

Dotyczy: Modernizacja obiektu - windy osobowej w budynku Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
W opisie technicznym dźwigu określono wymóg zjazdu awaryjnego windy
hydraulicznej do najbliższego przystanku. W przypadku windy hydraulicznej
możliwy jest zjazd awaryjny jedynie do najniższego przystanku. Prosimy o zmianę
treści SIWZ.
Odpowiedź 1:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dźwig hydrauliczny może wykonać zjazd do najbliższego przystanku po zaniku
napięcia. Uzależnione jest od programu sterownika np. LS2020
Pytanie 2:
Zamawiający wskazuje, że istniejący dźwig posiada w kabinie 2 kasety
dyspozycji. Czy nowy dźwig również powinien posiadać 2 sztuki np. paneli
dyspozycj i  ( t j .  na pełną wysokość kabiny), przy założeniu że zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymagany jest jedynie 1 panel dyspozycji
w kabinie?
Odpowiedź 2:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -
w związku z instalacją kabiny przelotowej w dźwigu zachodzi konieczność
zainstalowania 2 paneli dyspozycji w kabinie.
Pytanie 3:
Zamawiający wskazuje na obowiązek przedstawienia kserokopii uprawnień
budowlanych, zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego
przed podpisaniem umowy. Zgodnie z zakresem wskazanym w SIWZ, zakres
prac n ie wymaga konieczności  zatrudniania osoby z uprawnieniami
budowlanymi? Czy zamawiający odstępuje od obowiązku przedstawienia w/w
zaświadczeń oraz zatrudnienia osoby z uprawnieniami budowlanymi? Prosimy
o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź 3:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pytanie 4:
W paragrafie 3 umowy ustęp 2 podpunkt 7 – Wykonawca na obowiązek
poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej. Czy
zamawiający posiada dokumentację, którą wykonawca ma sprawdzić
pod względem poprawności na etapie realizacji umowy? Prosimy o wykreślenie
zapisu.
Odpowiedź 4:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 5:
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W paragrafie 3 umowy ustęp 2 podpunkt 8 – Wykonawca ma dokonać
niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowę. Czy zamawiający posiada decyzję administracyjną o której mowa
w niniejszym podpunkcie umowy? Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź 5:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 6:
W paragrafie 3 umowy ustęp 2 podpunkt 9 – wykonawca ma zlecić i ponieść
koszty nadzoru technicznego ze strony w szczególności dysponentów, gestorów
właścicieli istniejącego uzbrojenia. W jakiej sytuacji zamawiający wymaga
od wykonawcy w/w nadzoru technicznego? W przypadku wymiany istniejącej
windy bez naruszania substancji budynku, tak jak w przypadku niniejszego
przetargu, jedynym organem uprawnionym do nadzoru technicznego jest UDT.
Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź 6:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 7:
W paragraf ie 3 umowy ustęp 2 podpunkt 10 – zamawiający wymaga
od wykonawcy uzyskania zgody zamawiającego, przed zakupem wszelkich
materiałów, urządzeń do wykonania robót. Czy Zamawiający w brzemieniu
niniejszego podpunktu jest uprawniony do stwierdzenia, czy materiały
i urządzenia użyte do wykonania zakresu prac są dopuszczone do obrotu
na terenie UE oraz posiada specjalistyczną wiedzę oraz uprawnienia z zakresu
produkcji, konfiguracji i montażu wind, która umożliwia wydanie takich zgód?
Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź 7:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 8:
W paragraf ie 3 umowy ustęp 2 podpunkt 21 – zamawiający wymaga
sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z prawem budowlanym.
Wykonawca może wykonać, sporządzić dokumentację jaką przygotowuje dla
Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie. Prosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź 8:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie 9:
W paragrafie 3 umowy ustęp 2 podpunkt 22 – jakich danych zamawiający
potrzebuje do protokołów przekazania środków trwałych?
Odpowiedź 9:
Zamawiający będzie potrzebował do przekazania środków trwałych na podstawie
Protokółu Zdawczo- Odbiorczego Środka Trwałego (PT) danych dotyczących tzw.
charakterystyki , wartości środka trwałego niezbędnych do wypełniania ww.
dokumentu.
Pytanie 10:
W paragrafie 3 umowy ustęp 2 podpunkt 28 – prosimy o wskazanie jakie osoby
dozoru technicznego budowy muszą być na niej stale obecne lub wykreślenie
zapisu.
Odpowiedź 10:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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