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Milanówek, dn. 15.06.2018 r. 
 

WYJAŚNIENIA NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 

 
dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pn. Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na Miejskie Centrum Kultury w 

Milanówku – Etap I ZP.271.21.TOM.2018   

 
 
 

Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 
wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający przedstawia następujące odpowiedzi. 
 
 
 

1. Po wizji lokalnej, stwierdzamy, że wiele drzew koliduje z planowanym zagospodarowanie terenu. 

a. Kto wykonana wycięcie drzew.?  
b. Czy są wydane zgody na usunięcie drzew? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie należy usuwać drzew wymagających do tej czynności zgody; 
kolidują jedynie drzewa owocowe i krzewy. 
 
 

2. W zestawieniu ślusarki drzwiowej nie określono z jakiego materiału wykonać drzwi D2, D4, D4’, 

D12, D15,D16. 

a. Czy zamawiający określi z jakiego materiału wykonać w/w drzwi? 
Odpowiedź: 
Drzwi D2, D4, D4’ i D12– ze sklejki, D15 i D16 – stalowe lub aluminiowe.  
 

3. W projektach nie określono rodzaju ( dębowa? brzozowa? lipowa? Itp.) sklejki do wykonania 

drzwi sklejkowych i okładzin ściennych. 

a. Czy zamawiający zamieści na stronie Urzędu  wzorca( np. jaka firma takie drzwi 
wykonuje) dla wykonania drzwi „sklejkowych”? 

Odpowiedź:  
Projektant wybierze rodzaj sklejki po przedstawieniu wzornika. 

 
 

4. Czy zostanie  zamieszczony na stronie Urzędu projekt ( strona z podpisami i pieczątkami) 

zatwierdzony  przez wszystkie niezbędne służby ( ppoż, higiena itp. ) ? 

Odpowiedź: Projekt posiada uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw przeciw pożarowych oraz do 
spraw sanitarnohigienicznych. Dokumenty w wersji oryginalnej są do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
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5.     Przy zmianie użytkowania winna być wykonana ekspertyza budowlana dla całego obiektu 

(szczególnie schody i stropy ). 

a. Czy zostanie  zamieszczenie na stronie Urzędu ekspertyza dla całego obiektu? 
Odpowiedź: 

Ekspertyza została wykonana i załączona do przetargu.  
 

6.   Ze względu na pobijanie fundamentów należy zdemontować istniejące instalacje kotłowni. Czy 

montażu dokona zamawiający ? 

Odpowiedź: 
Należy uwzględnić koszty demontażu i ponownego montażu urządzeń wraz z rozruchem. 

 

7. W projekcie sanitarnym nie załączono detekcji gazu przy lokalnej kotłowni w piwnicy budynku. 

a. Czy projekt sanitarny zostanie uzupełniony o detektor gazu? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami detektor dla mocy 35kW nie jest wymagany. 
 

8.   Ze względu na wykonanie podbicia fundamentów oraz izolacji zewnętrznej, konieczne jest 

rozebranie opasek przy-obiektowych oraz wykonać wykopy zewnętrzne. 

a. Czy zamawiający uwzględnił koszty na w/w roboty ?  
Odpowiedź: 

Tak, koszty wykopów należy uwzględnić. 
 

9.   W obiekcie wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania. 

a. Kto ma wykonać rozruch kotłowni, tj. pieca gazowego oraz wymiennika ciepła? 
b. Kto udzieli gwarancji na pracę w/w urządzeń? 

Odpowiedź: Należy uwzględnić koszty demontażu i ponownego montażu wszystkich urządzeń 
koniecznych do wykonania zakresu zamówienia wraz z rozruchem przerobionej instalacji i 
udzieleniem gwarancji. 
 

 
10. W związku z licznymi zapytaniami, prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty. 

Odpowiedź: W związku z w/w zapytaniami zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. 
 

 
 

Z poważaniem 

/-/ 

Łukasz Stępień 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


