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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
O ZNAKU DAB-350-01/16

Dotyczy postępowania konkursowego na „wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej
przebudowę pomieszczeń na parterze Pawilonu Socjalnego Zakładu na potrzeby Dziennego
Domu Opieki Medycznej wraz z wykonaniem szybu windowego”
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia
dotyczącego konkursu ofert na „wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę
pomieszczeń na parterze Pawilonu Socjalnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki
Medycznej wraz z wykonaniem szybu windowego”

Treść pytania:
„Jaka powierzchnia pomieszczeń ma podlegać przebudowie?”
Odpowiedź:
Przebudowie ma podlegać ok. 280 m2 na parterze Pawilonu Socjalnego Zamawiającego.
Projektem objąć trzeba również montaż dźwigu na wszystkich kondygnacjach wraz z konieczną
przebudową pomieszczeń w pobliżu dźwigu.
Treść pytania:
„Jakie instalacje mają być objęte przedmiotem zamówienia?”
Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia objęte są wszystkie instalacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
pomieszczeń podlegających przebudowie i dźwigu.
Treść pytania:
„W jakiej formie będzie przekazana wykonawcy inwentaryzacja: dwg czy pdf czy papier?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga inwentaryzacji w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.

Treść pytania:
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„Załącznikiem do SIWZ ma być koncepcja. Bez opisu i inwentaryzacji nie wiadomo, co jest do
zrobienia - proszę uzupełnić”
Odpowiedź:
W zakres projektu ma wchodzić inwentaryzacja do celów projektowych.
Program Dziennego Domu Opieki Medycznej (w tym rozdział X. Wymagania dotyczące zaplecza
dziennego domu opieki medycznej) zostanie dołączony do dokumentacji konkursowej na stronie
Zamawiającego.
Treść pytania:
„Proszę o jednoznaczna i wyczerpującą informację, w jakim zakresie zamawiający oczekuje
dostosowania budynku lub jego części do wymagań ochrony ppoż.”
Odpowiedź:
Zakres projektu ma umożliwiać jego uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż. oraz jego odbiór na etapie
pozwolenia na użytkowanie.
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