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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  
nr ZP/TR/17/2018 – II postępowanie 

 
Dotyczy: Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych dla pracowników 

w budynku socjalno-warsztatowym MZK Kędzierzyn-Koźle. 
 
W związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania, udzielamy odpowiedzi jak niżej: 

Pytanie 1 
Czy właściwy zakres zamówienia to roboty wewnętrzne pomieszczeń wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia jako 
ZADANIA I, II i III, czy zapis "Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:1. Dokumentacje 
projektowa sporządzoną przez: MOyE STUDIO PROJEKTOWE mgr inż. arch. Anna Stasz" ? Proszę o jednoznaczne 
doprecyzowanie zamówienia. 

Odpowiedź 1 

Zakres zamówienia to roboty wewnętrzne pomieszczeń. Zadania I, II, III określają zakres obecnego etapu robót 
oraz wskazują kolejność realizacji. Dokumentacja projektowa określa szczegóły realizacji wskazanego zakresu.  

Pytanie 2 

Opis techniczny przywołuje uzgodnienia konserwatorskie, czy jesteście w ich posiadaniu? Jeżeli tak proszę o ich załączenie do 
SIWZ ? 

Odpowiedź 2 
Opinia konserwatora i wytyczne zostają zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego. 

Pytanie 3 
Czy w związku z faktem, iż obiekt podlega ochronie konserwatora zabytków, OWKZ Opole wydał warunki, jakie spełniać muszą 
osoby prowadzące prace na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków? 

Odpowiedź 3 
Wytyczne konserwatora zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego. Konserwator nie wydał wytycznych co do 
osób prowadzących roboty na obiekcie. 

Pytanie 4 
Czy do zakresu zamówienia wchodzi wymiana stolarki zewnętrznej? 

Pytanie 5 

Czy do zakresu zamówienia wchodzi remont elewacji? 

Pytanie 6 

Czy do zakresu zamówienia wchodzi dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych? 

Pytanie 7 

Czy do zakresu zamówienia wchodzi wykonanie docelowych schodów zewnętrznych zgodnie z projektem? 

Pytanie 8 

Czy do zakresu zamówienia wchodzi dostawa wyposażenia obiektu, jeżeli tak to proszę zamieścić szczegółową specyfikację ? 

Pytanie 9 

Czy do zakresu zamówienia wchodzą elementy opisane w projekcie jako "zabudowa meblowa", jeżeli tak to proszę zamieścić 
szczegółową specyfikację ilościową i techniczną? 

Odpowiedź 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Do zakresu zamówienia na obecnym etapie NIE WCHODZĄ: wymiana stolarki zewnętrznej, remont elewacji, 
podnośnik dla niepełnosprawnych, wykonanie docelowych schodów zewnętrznych, wyposażenie obiektu, 
zabudowa meblowa. 

 
Niniejsza odpowiedź stanowi integralna część SIWZ. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod 
uwagę powyższe odpowiedzi. Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 
przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie 
internetowej. 
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