Warszawa, dnia 09.10.2018 r.

DZP-361-513-76/2018
Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-76/2018 na; „Remont okien i drzwi
wejściowych do budynków Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i 12 Warszawie ”
Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej także SIWZ).
Pytanie nr 1:
Zarówno w przedmiarze jak i w szczegółowej specyfikacji przy opisie okien jak i stolarki aluminiowej
widnieje stwierdzenie w/g rysunku . Czy jest możliwość dołożenia tych rysunków do dokumentacji ?
Zapytanie nr 2:
W opisie podokiennika materiał z którego należy wykonać opisany jest granit 3 cm. Czy można zastąpić
go aglomarmurem ?
Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1. Zamawiający w przedmiarze dokładnie opisał jakie mają być to okna i drzwi, załączył zestawienie
materiałów w którym to zestawieniu dokładnie opisał, uchylność/ uchylność i rozwieralność okna,
podział okien, rodzaj antywłamaniowości, współczynniki U dla szyb i dla przegrody. Jednocześnie
zamawiający nie posiada rysunków, z uwagi na to że każde okno jest inne i każdy otwór okienny jest
inny i w związku z tym każde okno ma przybliżone wymiary (tak jak to jest w przedmiarze). Jest to
remont i stare budownictwo (nie modułowe, ale murowane) i to stąd wynikają te różnice. Wykonawcy
powinni po ewentualnym wygraniu przetargu pomierzyć dokładnie każde okno i na podstawie tego
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fabryka powinna wyprodukować okna, a montażyści zamontować dane okno w konkretny otwór
okienny. Zamawiający przed złożeniem oferty sugeruje, aby dokonać wizji lokalnej. Okna mają być
zamontowane w układzie takim jakim są obecnie.
Ad. 2. Tak potwierdzamy, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału z granitu 3 cm na
aglomarmur.

Ponadto Zamawiający zmienia ust. 5 w Formularzu oferty.
Było: „Oświadczamy, że zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ zatrudnimy (Wykonawca lub/i
podwykonawca) na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności przy
realizacji niniejszego zamówienia: prace ogólnobudowlane określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ”.
Powinno być: „Oświadczamy, że zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ zatrudnimy (Wykonawca
lub/i podwykonawca) na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności
przy realizacji niniejszego zamówienia: prace ogólnobudowlane i montażowe określone w Załączniku
Nr 1 do SIWZ”.

W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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