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Wy ko n awcy u czestn i czący
w postępowaniu

Numer ogłoszenia: 2021|BZP 00298647/01 z dnia 2021-12-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie ań.275 ust. 1 ustawy zdnia 1,1 września 2019 r, - Prawo zamÓwień
publicznych na "Budowę hali spońowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i

Technicznych w Pasłęku"

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawialący zawradamia, ze w dniu 23.12,2021r. wpłynął wniosek od potenc1alnego
Wykonawcy z prosbą o wy.laśnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, Zamawiający działając
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamowień publicznych (t 

.1

Dz U, z2a19 r. poz.2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień

PYTANlE:

1 - Fra*zę o potwierduefii*, ze drzewa or*z krzaki zo§tałil .l§unięte.
W Cza§i§ ad pieirł:sz§g§ pa§tępowenia przetargOWeEo dotyczącego t8§a
radĘni* inw*stycyjnę§s, do chwili obecnej

ODPOW|EDZ:

Zamawiający zlecił usunięcie drzew i krzaków w terminie do 20 stycznia 2022 r.

PYTANlE,

2 - Praszę o potwierdzęnie, ze karpy (częś* podzieffina) drzew
Z§§tffły U§unlęta, W sza§i* od pierwszegO pc§tępowania przetargCIW8§s
d*iyczącegCI tego zadffnia inwestycyjnegCI, do chwili obecnej

oDPoWlEDZ.

Zamawiający zlecił usunięcie karpin drzew w terminie do 20 stycznia 2022 r.

PYTANlE:

3 - W przyp§dkil iregaiywnej adp*wi*dzi na pytanrie nr 2 i]ak powyz§ji,

§3l"o§imy CI okr€*lefil€ Z*kresL] prac dCI WykCIn§n;a ZwiąZanych Z

il§Llnię*iĘl1] karp {częsc pedzlęmna) drzew,

oDPoWlEDZ

Nte dotyczy

PYTANlE:



4 * Frosimy o informację czy dostawcy konstrukcji z drewna klejoneg*
(płatwie} rnogą cptymalizowac konstrukcje zgodnie z wyliczeniamr
sw*jcga lriura projekiow, Dla konstrukcji drewnianej nleznacznie innego przekl"o.;u przy
zachcwan iu parametrow wytrzymałcściowych. Wyni ka tc z doswiadczen ia
i eprogr*mowania knnstrukeyjne§*, ktore dana firma ma. Biura projektcwe
nie rnają takiego op|,ograrnswania jak poszczegalni producenci
konstriłkcj i d rewn iany*h.

ODPOW|EDZ:
Zamawiający informuje, że nie wyraza zgody na przyszłą optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Projektant dysponuje odpowiednim oprogramowaniem do
projektowania l<onstrukcji. Problem nie leży w oprogramowaniu, lecz w interpretacji uwarunkowań
i przyjęciu odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania, Pełna odpowiedzialność za projekt
konstrukcji powinna pozostać przy autorze projektu, który nie dopuszcza wydzielania poszczególnych
elementów iwprowadzania w nich zmian projektowych.

PYTANlE,

5* Frcs!my o infcrn^rac;ę czy elostawcy kcnstrukcji stalcwej (dzwigary}
m§§ą *ptymalizowac konstrrrkcję zgoclnte z wyliczeniami §woje§o biura
prajektcw, Dla konstrukcji stalowej - anaiogicznle jak powyzej, z zachflwaniem
gł*wnych wynriarcw.

ODPOWlEDZ:
Zamawiający informuje, ze nie wyraza zgody na przyszłą optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, ze Projektant dysponuje odpowiednim oprogramowaniem do
projel<towania konstrukcji. Problem nie leży w oprogramowaniu, lecz w interpretacji uwarunkowań
i przyjęciu odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania. Pełna odpowiedzialność za projekt
konstrukcji powinna pozostać przy autorze projektu, który nie dopuszcza wydzielania poszczególnych
elementów iwprowadzania w nich zmian projektowych.

PYTANlE:

§ * Prt:szę c informec;ę dctyczącą pie|ęgnacji trawy, zgodnie z
*dp*wterixl*ml x dnia 21 czerwca dn wcześniejszego postępowanla
pra*targolv*g*, pie ieEnacja trawy była wyłaczona z zakresu wyc§ny.
ilzy w aktua!rrym p*§tępswfinru przetar§Owym, Wykonawcy ma]ą wyceni§c
płel*gna*;e trawy a ;eśli tak tc w jakim zaklesi*?

ODPOW|EDZ:
Nie
PYTANlE

7 * Froszę * pntwierdzcnie. zę wypo§azenie objęte tym
p*§tępfiw§niern przei§rgowyffi, Wykonawcy rnają wycenic z9odnie u

załaczcnym przedmrarem

oDPoWlEDZ,

TAK.

PYTANlE:

S * Ktt pancsi ltCIszt uiy}iza§ji nswierzchni asfaitaw*j?

oDPoWlEDZ.



Koszt utylizacji nawier,zchni asfaltowej ponosi Wykonawca, co jednoznacznie wynika z przedmiaru
robót.

PYTANtE:

9 * Czy §tyropian na dachu ma by§ kołkowany czy tylko k|ejonył do
podłoza?

ODPOWIEDZ:
W dokumentacji projektowej (opis techniczny projektu wykonawczego architektury, opis warstw
dachowych) jednoznacznie określono, że termoizo|acja stropodachów ze styropianu ma byc
wykonana w wielowarstwowym systemie klejonym, z zastosowaniem klinów spadkowych.

Zupważńenia
Zarządu Powiatu


