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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na „Rozbudowę i remont hotelu”
Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Część 1 – Pytania z zakresu branży budowlanej
1. Prosimy o potwierdzenie, że dźwig osobowy Kone (PW/13/10-19, 1000kg) wchodzi w zakres
zamówienia oraz o doprecyzowanie standardu wyposażenia kabiny. Odpowiedź: Tak, dźwig osobowy
Kone (PW/13/10-19) wchodzi w zakres zamówienia (wykończenie sufitu, ścian i drzwi kabiny: blacha
nierdzewna satynowana; na ścianie tylniej lustro od połowy wysokości; poręcz ze stali nierdzewnej na
ścianie tylniej i bocznej; wykończenie podłogi: wykładzina antypoślizgowa; wentylator zamontowany
w suficie kabiny, niewidoczny; oświetlenie świetlówkami)
2.Prosimy o potwierdzenie, że szafy o wys. 200cm i 150cm nie są wbudowane na stałe w związku z
czym nie wchodzą w zakres zamówienia. Odpowiedź: Tak, szafy o wysokości 200cm oraz 150cm nie
wchodzą w zakres zamówienia.
3. Prosimy o doprecyzowanie zakresu rzeczowego oraz ilościowego „galanterii łazienkowej w
wyposażeniu pokoi”, która jest objęta przedmiotem zamówienia. Odpowiedź: ”Galanteria łazienkowa
w wyposażeniu pokoi” nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
4.Prosimy o określenie czy rolety z poliestru, karnisze, wyposażenie kuchni, okapy kuchenne oraz
lustra wchodzą w zakres zamówienia. Odpowiedź:
Nie, rolety z poliestru nie wchodzą w zakres zamówienia.
Nie, karnisze nie wchodzą w zakres zamówienia.
Nie, wyposażenie kuchni nie wchodzi w zakres zamówienia.
Nie, okapy kuchenne nie wchodzą w zakres zamówienia.
Tak, lustra wchodzą w zakres zamówienia.
Część 2 - Pytania z zakresu instalacji sanitarnych
1. W załączonych materiałach przetargowych brakuje:
- projektu wykonawczego na remont hotelu tom 6 technologia wymiennikowni, w załaczonym pliku
znajdują się tylko obliczenia węzła cieplnego

- projektu wykonawczego rozbudowa hotelu tom 3 wod-kan, cw – aneks
- projektu wykonawczego remont hotelu tom 3 wod-kan, cw – aneks
- projektu budowlanego remont hotelu tom 3 wod-kan, cw – rysunki, folder pusty
Odpowiedź: brakujące pliki w załączeniu
2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy:
a) pkt.2.4 –ująć d-taż inst. gazowej w kompleksie pomieszczeń 29-32- brak projektu i przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję z zakresu przedmiotu zamówienia
b) pkt 2.2- należy przebudować inst. gazową- - brak projektu i przedmiaru. Odpowiedź: Zamawiający
wykreśla pozycję z zakresu przedmiotu zamówienia.
c) pkt 2.4- należy przepłukać istniejącą kanalizację żeliwną Ø100mm- poziomy; należy wykonać renowację
metodą bezodkrywkową- poziomy w części podpiwniczonej i pod kompleksem pomieszczeń 29-32prosimy o podanie ilości rur. Odpowiedź: 10mb.
d) pkt 2.3- przebudować przyłącze wodociągowe, gazowe- brak projektu i przedmiaru. Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla pozycję z zakresu przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Przedmiary zostały dołączone jako materiały pomocnicze; wartość oferty będzie traktowana
jako kalkulacja uwzględniająca wszystkie roboty wynikające z dokumentów stanowiących umowę.
Część 3 - Pytania zakresu części ogólnej siwz
1. Wnioskujemy o wprowadzenie do wzoru umowy terminów na przeprowadzenie czynności odbiorów
częściowych i odbioru końcowego, gdyz wzór umowy nie określa takich terminów. Odpowiedź:
Odbiór częściowy –zapis o odbiorach częściowych w projekcie umowy ma na celu określenie zasad
przeprowadzania ewentualnego odbioru; potrzeba przeprowadzenia odbioru częściowego zostanie ustalona
między stronami w trakcie realizacji.
Odbiór końcowy uważa się za zakończony w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek
uznanych przez Inspektora za uniemożliwiające użytkowanie obiektu oraz po wykonaniu przez Wykonawcę
uwag i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez organy wymienione w art. 56 ustawy Prawo Budowlane.

Data protokołu odbioru końcowego bez usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy
jest uznana za termin zakończenia robót. Termin wykonania robót budowlanych objętych umową – 10
miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.05.2011r.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wnoszenia wadium przetargowego w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej oryginał tej gwarancji należy załączyć do składanej oferty.
Odpowiedź: tak, oryginał tej gwarancji musi być jednym z dokumentów załączonych do oferty.
Część 4 - Sprostowanie treści siwz
W części ogólnej siwz w pkt. 2 – wymagany termin realizacji zamówienia błędnie podano termin:
Obecnie jest: 10 miesięcy od daty podpisania umowy – zakończenie robót, potwierdzone końcowym
protokołem odbioru całości robót, lecz nie później niż do 31.05.2010 r.

Powinno być: 10 miesięcy od daty podpisania umowy – zakończenie robót, potwierdzone końcowym
protokołem odbioru całości robót, lecz nie później niż do 31.05.2011 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 10.05.2010 r. przesłana została do Państwa droga elektroniczna
edytowalna wersja kosztorysów (pliki z rozszerzeniem .ath).
Wszystkie uzupełnienia dokumentacji projektowej (załączniki do niniejszego pisma) będą wysyłane
elektronicznie do firm, które pobrały specyfikację.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej dokumentacji faxem lub mail’em.

