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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zmiana sposobu użytkowania 3 lokali
usługowych na lokale mieszkalne dla osób  niepełnosprawnych przy ul. Sobieskiego  9 w Siemiano-

wicach Śląskich.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zmianami) prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
branża elektryczna - czy w zakresie robót objętych postępowaniem jest dostawa i montaż bateryjnych czujników
tlenku węgla? jeśli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru (brak pozycji) 
Odpowiedź:
Nie należy uwzględniać czujników tlenku węgla w wycenie

Pytanie nr 2:
branża elektryczna - prosimy o podanie minimalnych wymagań dla wentylatorów łazienkowych 
Odpowiedź:
Wentylatory łazienkowe muszą mieć przepływ minimum 100m3/h

Pytanie nr 3
branża sanitarna - czy należy zamontować miski ustępowe dla niepełnosprawnych, wiszące, na stelażach pod-
tynkowych lekkich? (niejednoznaczny opis w dokumentacji) 
Odpowiedź:
Miski ustępowe powinny zapewniać możliwość korzystania osobom ograniczonym ruchowo. Należy zastosować
rozwiązanie, które spełni ten wymóg. 

Pytanie nr 4
branża sanitarna - w przedmiarze (mieszkanie M1) brak pozycji dotyczącej montażu elektrycznego podgrzewa-
cza o mocy 3,5kW, 230V, w dokumentacji natomiast taki podgrzewacz jest - czy należy ów podgrzewacz ująć w
wycenie? 
Odpowiedź:
Należy kierować się aktualnym przedmiarem robót.

Pytanie nr 5
branża sanitarna - w przedmiarze robót wydany jest "elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody montowa-
ny na ścianie, Q=2kW, 230V / 50Hz, V=80l", natomiast w dokumentacji jest "elektryczny podgrzewacz pojemno-
ściowy wody, V=150l montowany na ścianie wraz z grupą bezpieczeństwa (moc 4kW, 230V) - który należy przy-
jąć do wyceny? 
Odpowiedź:
Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody montowany na ścianie, Q=2kW, 230V / 50Hz, V=80l 



Ponadto w przedmiarze robót zostało zmienione oznaczenie mieszkań z (M1) z (M3)
Zmianie ulega Dodatek nr 4 do SIWZ 

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie zmienia termin składa-
nia i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu
Termin składania i otwarcia ofert  17.03.2020r. do godz. 8:00
Otwarcie ofert  17.03.2020r. do godz. 8:00

Z-ca Dyrektora Zarządu Alojzy Grzesiek 
Prokurent mgr inż. Grzegorz Waniek
12.03.2020

…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)


