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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
<wszyscy>
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
robotę budowlaną: „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie budynku biurowego oraz
budynku gospodarczego – garażowego wraz z kotłownią dla potrzeb Oddziału Terenowego
KOWR w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.15.2019
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający
dokonuje następującego wyjaśnienia treści SIWZ.
Pytanie nr 1:
Wg SIWZ załącznik nr 2 (s.46) należy zaprojektować grzejniki pionowe płytowe, natomiast zgodnie
z rysunkami instalacji sanitarnych (np.S-02.1) wskazane są grzejniki poziome (przysłaniające
powierzchnie okien). Którą wersję należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że należy zaprojektować grzejniki nieprzesłaniające powierzchnie okien.
Pytanie nr 2:
Prosimy o przekazanie jednoznacznych warunków technicznych od gestora sieci w zakresie sieci
wodociągowej z podaniem ciśnienia dyspozycyjnego oraz wydajności z niej zapewnianej. Jest do
niezbędne do jednoznacznego określenia czy obiekt będzie wymagał dodatkowego zestawu
hydroforowego na potrzeby ppoż (0,2 MPa na zaworze hydrantowym przy wydatku 2x1 l/s).
Odpowiedź napytanie nr 2
Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje warunkami technicznych od gestora sieci w zakresie sieci
wodociągowej z podaniem ciśnienia dyspozycyjnego oraz wydajności z niej zapewnianej.
Pytanie nr 3
Zgodnie ze wstępnymi obliczeniami ilości wód opadowych Q=84 l/s oraz warunkami od gestora sieci
(max odbiór 40 l/s) prosimy o potwierdzenie, że należy dodatkowo zaprojektować i wycenić zbiornik
retencyjny na wody opadowe. Na koncepcji PZT takowy nie został wydany.
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Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający wyjaśnia, że należy dodatkowo zaprojektować i wycenić zbiornik retencyjny na wody
opadowe.
Pytanie nr 4
W zakresie oświetlenia terenu zewnętrznego „Koncepcja wielobranżowa budynku nowej siedziby KOWR
Szczecin” pkt 4.2 Inwestor wymaga zastosowania słupów oświetleniowych o wysokości 4 m. Wymóg ten
powoduje bardzo dużą ilość słupów oświetleniowych co wpłynie znacząco na koszty oświetlenia
zewnętrznego. Prosimy o możliwość zastosowania opraw na słupach 6m.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający wyjaśnia, że należy zaprojektować oprawy na słupach min. 4 metrowych.
Pytanie nr 5
Od strony Pawilonu z garażami prosimy o możliwość zastosowania oświetlenia mocowanego do elewacji
budynku biurowego. Ponieważ budynek pawilonu jest zbyt niski ażeby oprawy na nim zamontowane
mogły oświetlić drogę.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaprojektowanie oświetlenia mocowanego do elewacji budynku
biurowego po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.
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