
SĄD REJONÓW* 
v ul. Lubelslta 7 

N 24-100 Puławy 

Puławy, dnia 06 kwietnia 2018 r. 
D-213-1/18 

WYKONAWCY 
WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

Zamawiający Sąd Rejonowy w Puławach informuje, że w nawiązaniu do ogłoszonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Robota budowlana polegająca na remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, 
w tym remontu 5 łazienek wraz z przystosowaniem jednej dla osób niepełnosprawnych, 
instalacji centralnego ogrzewania i rozbudowy węzła na potrzeby c.w.u. w budynku Sądu 
Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7" D-213-1/18 wpłynęły pytania, na które 
Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 

/. Prosimy o potwierdzenie , że pomieszczenia w których prowadzone będą prace 
instalacyjne będą przygotowane (odpowiednio zabezpieczone) do swobodnego wykonywania 
robót, zapewniony będzie dostęp do ścian, sufitów gdzie prowadzone będą rurociągi. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Pomieszczenia, w których prowadzone będą prace (instalacyjne i remontowe), nie będą w sposób 
specjalny przygotowywane do prowadzenia robót. 
W pomieszczeniach tych nie będą pracowali pracownicy Zamawiającego, nie będzie sprzętu 
elektronicznego. 
Do ścian i sufitów, w których prowadzone będą prace, będzie dostęp; w niektórych 
pomieszczeniach będzie konieczne odsunięcie przez Wykonawcę mebli (biurek, niskich szafek). 

2. Zakres robót w większości zawiera wykonywanie prac uciążliwych, które zgodnie 
z zapisem w SIWZ rozdział III mają być prowadzone po godz. 15.30, co znacznie wydłuży termin 
realizacji zamówienia. 
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót? 
Czy dopuszczalne jest prowadzenie prac uciążliwych w godzinach 7.00-15.30? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, Zamawiający nie wyraża zgody 
na wykonywanie prac uciążliwych w godzinach urzędowania. 
Zamawiający nie wyraża zgodny na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

3. Projekt instalacji sanitarnych" Remont instalacji centralnego ogrzewania" zakłada 
wymianę pompy obiegowej w węźle cieplnym, tymczasem w przedmiarze robót „ Wymiana 
instalacji co." nie jest uwzględniona jej wymiana. 
Proszę o informację czy wymiana pompy wchodzi w zakres zadania? 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymiana pompy nie wchodzi w zakres prac objętych niniejszym postępowaniem. Prace te będą 
wykonane przez OPEC w Puławach, jako właściciela węzła cieplnego. Zapis o wymianie pompy 
jest zapisem wyłącznie informacyjnym. 

4. Przedmiar robót instalacji centralnego ogrzewania zakłada montaż 113 nowych 
grzejników i 10 głowic termostatycznych ( poz. 10). Proszę o informację czy na pozostałych 
grzejnikach również mają być zamontowane głowice termostatyczne? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Na pozostałych grzejnikach są zamontowane głowice termostatyczne, w miejscach 
ogólnodostępnych są one z dodatkowymi zabezpieczeniami. Ponieważ głowice były wymieniane 
stosunkowo niedawno, nie ma potrzeby montowania nowych, a jedynie należy wykorzystać te 
już użytkowane. 

5. Przedmiar robót instalacji centralnego ogrzewania poz. 88 zakłada podłączenie 23 
istniejących, starych grzejników do instalacji. Proszę o informację czy grzejniki wyposażone są 
w zawory termostatyczne i głowice? Czy w zakresie zadania będzie montaż nowego kompletu 
zaworów termostatycznych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Na grzejnikach tych nie będą wymieniane ani montowane zawory i głowice. Są to grzejniki 
w części budynku nie objętej remontem, dlatego też do nowej instalacji co. należy podłączyć już 
istniejące grzejniki. 

6. Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych" Remont instalacji centralnego ogrzewania" 
instalacja centralnego ogrzewania ma być zaizolowana termicznie otuliną izolacyjną z pianki 
poliuretanowej, tymczasem przedmiar robót poz. 47 zakłada montaż otuliny izolacyjnej 
rurociągów DN15 w ilości 120 mb. gdy rur tej średnicy/poz. 1/jest 685 mb. Proszę o informację 
czy cała instalacja centralnego ogrzewania ma być zaizolowana? Czy może nie będą izolowane 
np. rury przyłącze do grzejników, piony? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III pkt. 5 ppkt 2- Przedmiary robót stanowią funkcję pomocniczą. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa, będąca 
załącznikiem nr 1 do SIWZ, i to dokumentacją projektową należy się kierować. Dodatkowo zasada 
ta została podkreślona w w/w ppkt lit. C „Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie 
z projektami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi 
i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową. Przekazane przedmiary robót 
stanowią tylko funkcję pomocnicza" 

7. Zgodnie z pkt. 3.5.2 SIWZ oprócz zakresu prac zawartego w projekcie mają być 
wykonane dodatkowe roboty m.in. montaż w toalecie dla doprowadzonych armatury 
wandaloodpornej. 
Proszę o wskazanie, która toaleta będzie przeznaczona dla „doprowadzonych"? Jaki typ 
urządzeń przyjąć w wycenie prac? 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Toaleta dla doprowadzonych mieści się na parterze, w pomieszczeniu oznaczonym nr 11 na Rys. 
nr A3-Rzut parteru, zamieszczonym w pliku Instalacja wod-kan i hydrantowa - Br. budowlana-* 
Rysunki, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
Urządzenia i wyposażenie zamontowane w tym pomieszczeniu, muszą być odporne na stłuczenie, 
oderwanie, złamanie itp.; zamontowane w sposób uniemożliwiający demontaż któregokolwiek 
z urządzeń, bez wystających elementów łatwych do demontażu czy uszkodzenia. 
Zamawiający w tym zakresie opisał przedmiot zamówienia poprzez określenie wymagań 
dotyczących funkcjonalności, zgodnie z zapisami art. 30 pkt 1 ustawy pzp. 

8. Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych" Instalacji wod-kan i hydrantowej" w pom. 
nr 28 i 103 mają być zamontowane zlewozmywaki, tymczasem przedmiar robót nie zakłada 
montażu zlewozmywaków w tych pomieszczeniach. 
Proszę o informację czy montaż w/w robót wchodzi w zakres zadania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III pkt. 5 ppkt 2- Przedmiary robót stanowią funkcję pomocniczą. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa, będąca 
załącznikiem nr 1 do SIWZ, i to dokumentacją projektową należy się kierować. Dodatkowo zasada 
ta została podkreślona w w/w ppkt lit. C „Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie 
z projektami, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi 
i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową. Przekazane przedmiary robót 
stanowią tylko funkcję pomocniczą" 

9. Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych" Instalacji wod-kan i hydrantowej" na 
instalacji hydrantowej ma być zamontowany zawór zwrotny dn 80 mm, tymczasem przedmiar 
robót nie zakłada montażu zaworu zwrotnego. 

Proszę o informację czy montaż w/w robót wchodzi w zakres zadania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III pkt. 5 ppkt 2- Przedmiary robót stanowią funkcję pomocniczą. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa, będąca 
załącznikiem nr 1 do SIWZ, i to dokumentacją projektową należy się kierować. Dodatkowo zasada 
ta została podkreślona w w/w ppkt lit. C „Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie 
z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi 
i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową. Przekazane przedmiary robót 
stanowią tylko funkcję pomocniczą" 

10. Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych "Instalacji wod-kan i hydrantowej" 
instalacja hydrantowa ma być zaizolowana termicznie otuliną izolacyjną z pianki 
poliuretanowej, tymczasem przedmiar robót poz. 81-83 zakładają montaż otuliny izolacyjnej 
tylko na części rurociągów. Proszę o informację czy cała instalacja hydrantowa ma być 
zaizolowana? 

Odpowiedź Zamawiającego: 



Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III pkt. 5 ppkt 2- Przedmiary robót stanowią funkcję pomocniczą. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja projektowa, będąca 
załącznikiem nr 1 do SIWZ, i to dokumentacją projektową należy się kierować. Dodatkowo zasada 
ta została podkreślona w w/w ppkt lit. C „Przedmiot Zamówienia ma być wykonany zgodnie 
z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi 
i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową. Przekazane przedmiary robót 
stanowią tylko funkcję pomocniczą" 

11. Czy w wycenie prac należy ująć roboty związane z zabezpieczeniem wyposażenia 
pomieszczeń na czas trwania robót (regały, meble, sprzęt elektroniczny)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 1, pomieszczenia, w których prowadzone będą prace 
(instalacyjne i remontowe), nie będą w sposób specjalny przygotowywane do prowadzenia robót. 
Pomieszczenia te, zgodnie z Rozdziałem IV §7 pkt 4, ppkt 4 i 8 Wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ, przygotowuje, zabezpiecza i sprząta Wykonawca. Ponadto w Rozdziale III 
§4 pkt 1 ppkt 5 i 6 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje 
się do zabezpieczenia terenu wykonania przedmiotu zamówienia i prowadzonych robót, 
ponosząc pełną odpowiedzialność zarówno za zabezpieczenie terenu oraz za szkody powstałe 
w wyniku działań Wykonawcy i jego pracowników. 

12. Prosimy o zamieszczenie poprawnego załącznika Nr 3 do SIWZ - „ Oświadczenie 
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia" 
Aktualnie na stronie zamieszczony jest dwukrotnie załącznik nr 4- Wzór umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Błąd ten został skorygowany poprzez zamieszczenie w dniu otrzymania informacji, prawidłowego 
pliku. 
Za błąd przepraszamy. 

13. Zgodnie z zapisem w SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów 
potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów i gruzu powstałych 
podczas prowadzonych prac. Czy uzyskane profity z przekazywanych odpadów m.in. grzejniki, 
rurociągi itd. należy przekazać Zamawiającemu? Jaki sposób rozliczenia życzy sobie 
Zamawiający? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wpisał w SIWZ ani żadnym załączniku do SIWZ wymogu przekazania mu profitów 
uzyskanych ze zbycia odpadów. 
Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 5 ppkt 3.4 SIWZ, Zamawiający będzie wymagał przedłożenia 
dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów i gruzu 
zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie 
oferty i stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa we wzorze Umowy 
stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. Analogicznie, Wykonawca ma prawo uwzględnić profi 



uzyskane za utylizowane odpady w cenie oferty i stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy, o którym mowa we wzorze Umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. 

14. W rozdziale V SIWZ „ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków" Zamawiający wymaga kierownika budowy z co najmniej 
3- letnią praktyką na stanowisku kierownika budowy, natomiast w rozdziale VI SIWZ 
Zamawiający wymaga od kierownika budowy co najmniej 5-letniej praktyki. Który zapis w SIWZ 
należy traktować jako wymagany przy realizacji tego zamówienia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga kierownika budowy z co najmniej 3- letnią praktyką na stanowisku 
kierownika budowy. 
Zapis w Rozdziale VI pkt. 3ppkt 2 prawidłowo powinien brzmieć: 

„ 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
potwierdzający dysponowanie t j : 

a) Kierownik budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń z co najmniej 3-letnią praktyką na stanowisku kierownika 
budowy; 

b) Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

c) Kierownik robót budowlanych- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności budowlanej bez ograniczeń." 

Powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert. 


