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II-V ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIASTO SZCZECIN,
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
która na podstawie Art. 15 ust. 2 i ust. 4 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), powierzyła Pełnomocnikowi - Spółce
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie (71–241),
przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
pn.:

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-KASOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKUTRĄ TECHNICZNĄ
W ZWIĄZKU Z ZADANIEM POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA UL. SZAFERA OD AL. WOJSKA
POLSKIEGO DO UL. SOSABOWSKIEGO”
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działając na mocy art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), przekazuje treść zapytań, jakie
wpłynęły w związku z powyższym postępowaniem wraz z następującymi wyjaśnieniami:
Zapytanie II o treści:
„W związku z wyceną

do przetargu: BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-KASOWEGO WRAZ
Z INFRASTRUKUTRĄ TECHNICZNĄ W ZWIĄZKU Z ZADANIEM POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA UL. SZAFERA
OD AL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. SOSABOWSKIEGO”
proszę o odpowiedzi na poniższe zapytania:
W celu rzetelnej wyceny:
1. Proszę o udostępnienie schematu zasilania elektrycznego, ZK i kabla zasilającego, brak w dokumentacji
elektrycznej.
2. W budynku są 3 tablice elektryczne, proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy tablic TR-TS,
TR-ZDiTM i TR-ZUK.
3. Proszę o podanie danych zasilających tablice informacyjne LED.”
Odpowiedź zamawiającego na zapytanie II:
Ad. 1.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
Ad. 2.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
Ad. 3.
Zamawiający dołączy specyfikację tablic LED jednostronnych.
Zapytanie III o treści:

„Dotyczy: przetargu pn.: budowę budynku socjalno-kasowego wraz z infrastrukturą techniczną w związku
z zadaniem pod nazwą „Przebudowa ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego”
W związku z przygotowaniem oferty na zadanie jw. zwracamy się z następującymi pytaniami:
1. W udostępnionych materiałach do przetargu brakuje dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
W celu wykonania rzetelnej wyceny prosimy o uzupełnienie.
2. Zgodnie z projektem architektonicznym budowlano-wykonawczym (TOM2) wg pkt. 3.1 „Rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowe” opisu daszek nad wejściem do budynku zaprojektowano w lekkiej konstrukcji
stalowej przykrytej płytami z litego poliwęglanu w kolorze bezbarwnym. Zgodnie z załącznikiem nr 5

sprawa nr 25/ZP/DZ/11/UM/2020

do SIWZ oraz z rzutem dachu „PBW arch socj kas Szafera A3” daszek zaprojektowano jako zadaszenie
szklane systemowe. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania.”
Odpowiedź zamawiającego na zapytanie III:
Ad. 1
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie.
Ad. 2
Do wyceny przyjąć zadaszenie szklane systemowe jak w przedmiarze.
Zapytanie IV o treści:

„Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 8 udzielonej 19.11.2020r.
Poniżej pytania od producentów tablic.
1. Podana rozdzielczość 96x32 px i raster pikseli 10 mm dają powierzchnię wyświetlania 960 x 320 mm.
W odpowiedziach podany jest rozmiar pola wyświetlającego 196 x 86 cm
Która wartość jest prawidłowa ?
2. Co oznacza zapis kolor świecenia diod led : różne kolory. W jakim kolorze mają świecić diody LED?
3. Czy wyświetlacz ma wyświetlać naprzemiennie czas/ data / temperatura, czy też wszystkie informacje
mają być prezentowane jednocześnie?
4. Czy wyświetlacz ma prezentować inne informacje tekstowe, graficzne ?”
Odpowiedź zamawiającego na zapytanie IV:
Ad. 1-4.
Zamawiający dołączy specyfikację tablic LED jako elementy Systemu Informacji Pasażerskiej obowiązującej
w Gminie Miasto Szczecin.
W specyfikacji określono dokładne parametry tablic w odniesieniu do obowiązującego systemu.
Zapytanie V o treści:

„Wykonawca prosi o wyjaśnienie dotyczące zakresu realizacji zadania w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej. Wykonawca porównał zakres wynikający z dokumentacji projektowej z zakresem
przedstawionym w przedmiarze tychże robót. Czy Zamawiający częściowo ogranicza wykonanie zadania
w zakresie wentylacji mechanicznej?”
Odpowiedź zamawiającego na zapytanie V:
Zamawiający nie ogranicza wykonania zadania. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie jest kosztorysowe
i rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczny obmiar rzeczywiście wykonanych prac. Przy przygotowaniu
oferty nie wolno zmieniać ilości w pozycjach TER ponieważ oferty przestałyby być porównywalne.
W związku z tym, że umowa jest oparta o rozliczenie kosztorysowe na podstawie faktycznie wykonanych
prac, do złożenia oferty obowiązują ilości zgodnie z załączonym TER.
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