Bydgoszcz, dnia 11 września 2017r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających
na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława
Bortnowskiego 3C w Bydgoszczy - sprawa Nr 2/2017
Na pytania wykonawców, na podstawie art. 38 ust.1 Prawa zamówień publicznych,
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień :
Odpowiedzi na pytania z dnia 06 września 2017r.
Pytanie Nr 1: Na którym etapie przetargu należy załączyć zał. Nr 10 – tabelę elementów
scalonych?
Odpowiedź: Tabelę elementów scalonych należy załączyć do oferty.
Pytanie Nr 2: Czy istnieje możliwość wykonania poziomów, pionów i rozprowadzeń instalacji
c.o. z rur PEX systemu TeCe LOGO?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że możliwe jest zastosowanie materiałów i urządzeń
o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. Akceptacja zamiennych
materiałów i urządzeń może nastąpić po przedłożeniu wymaganych dokumentów
jakościowych tj. deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów itp.
Pytanie Nr 3: Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość zamiany armatury i urządzeń j/n:
a)
b)
c)
d)
e)

Zawory zespolone (podwójne kurki kulowe) zamiana z HERZ na HONEYWELL,
Zawory termostatyczne grzejników łazienkowych zamiana z HERZ na SCHLOSER,
Grzejniki zamiana z COSMO T6 VM RADSON INTEGRA UNI,
Grzejniki łazienkowe z COSMO ART. STANDARD na SOLTER,
Armatura łazienkowa z IDEAL STANDARD SIMILINE II na IDEAL STANDARD
SANITAPLUS

Odpowiedź :
Odnośnie lit. a do d - Zamawiający informuje, że możliwe jest zastosowanie materiałów
i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. Akceptacja
zamiennych materiałów i urządzeń może nastąpić po przedłożeniu wymaganych
dokumentów jakościowych tj. deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów itp.
Odnośnie lit. e - Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie baterii IDEAL STANDARD
SANITAPLUS pod warunkiem zastosowania jednolicie wszystkich baterii w mieszkaniach
tego producenta i tego typu.
Odpowiedzi na pytania z dnia 08 września 2017r.
1.
Pytanie Nr 1: Wg pktu VI.2.2) SIWZ kierownik robót o specjalności inżynieryjnej
drogowej musi posiadać m.in. co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami
przy budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami, przy czym okres ten liczony będzie od dnia nabycia odpowiednich
uprawnień.
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku SIWZ i odstąpienie Zamawiającego od
tego wymogu i wyrażenie zgody na warunek, że wystarczającym będzie posiadanie przez
kierownika robót o specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej trzyletniego

doświadczenia w kierowaniu robotami, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, przy czym
okres ten liczony będzie od dnia nabycia odpowiednich uprawnień .
Jednocześnie wnosimy o rozważenie przez Zamawiającego, ze względu na
nieskomplikowane roboty drogowe i ich niewielkie ilości, możliwości odstąpienia od wymogu
dysponowania kierownikiem robót drogowych i wyrażenie zgody na to, aby w/w funkcję mógł
jednocześnie pełnić Kierownik budowy.
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu dysponowania kierownikiem robót
drogowych i wyraża zgodę aby zakres robót drogowych był objęty kompetencjami kierownika
budowy.
Pytanie Nr 2: Na którym etapie przetargu należy zał. zał. nr 4 do SIWZ?
Odpowiedź: Załącznik Nr 4 do SIWZ „Oświadczenie o informacjach podanych w ofercie”
należy załączyć do druku oferty.
Treść udzielonych odpowiedzi należy uwzględnić przy opracowaniu oferty.

