Swarzędz, dnia 29 marca 2021 r.
WRPZP.271-04/2021
Wyjaśnienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa
instalacji wentylacji o chłodzenie w trzech centralach wentylacyjnych obsługujących
Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie, gmina Swarzędz”.
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom
ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków
Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:
Pytanie nr 10
W dokumencie SWZ_04 VII Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 4A wymienia się warunek:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie: - co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji
wentylacji mechanicznej w obiektach użyteczności publicznej o wartości minimum
1.000.000,00 każda z robót.
Czy jako obiekt użyteczności publicznej można przyjąć obiekt typu hala produkcyjna wraz
z zapleczem socjalno-biurowym ? Czy tego typu obiekt będzie spełniał warunki określone
w SWZ?
Wyjaśnienie nr 10
Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 ze zm.) przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług

pocztowych

lub

telekomunikacyjnych,

turystyki,

sportu,

obsługi

pasażerów

w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Jednocześnie zastrzeżono,
że za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W związku z powyższym Gmina uznaje, ze budynek typu hala produkcyjna ale z zapleczem
socjalno-biurowym mieści się w zakresie tego pojęcia i będzie spełniał warunki określone

w SWZ.
Pytanie nr 11
Dotyczy "punkt podparcia rurociągów na dachu" oraz "podpory systemowe do kanałów
wentylacyjnych":
- Jaki ma być zastosowany materiał - ocynk galwaniczny czy ocynk ogniowy?
Jaki jest materiał attyki/ ściany do której montowane będą konsole ukazane na rysunku IS11

Wyjaśnienie nr 11
Zamawiający wyjaśnia, że:
- podpory stosowane na zewnątrz są cynkowane ogniowo,
- attyki są murowane.
Pytanie nr 12
Jednoznacznie nie zostało potwierdzone następujące pytanie:
Czy zamawiający potwierdza zastosowanie płaszcza z blachy aluminiowej na izolacji
kanałów wentylacyjnych wewnątrz hali czy tylko maty lamelowej z folią aluminiową? Proszę
o wskazanie konkretnie rozwiązania?
Poproszę o pilną odpowiedź
Wyjaśnienie nr 12
Izolację należy wykonać zgodnie z projektem – czyli 2 cm wełny + 2 cm kauczuku.
Przyczyną zastosowania w projekcie blachy aluminiowej zamiast folii aluminiowej była
estetyka. Kanały prowadzone wewnątrz budynku są widoczne.
Z poważaniem
Marian Szkudlarek

