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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianie pokrycia 
dachowego i więźby dachowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A Komendy 
Miejskiej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

Na  podstawie  art.  38  ust.1,  2  i  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień 
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  poz.  907)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania 
wraz z odpowiedziami oraz dokonaną zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie
Przedmiot zamówienia realizowany jest na podstawie umowy ryczałtowej. Wg. zapisów umowy 
przedmiot zamówienia określa SIWZ. Według SIWZ szczegółowy opis robót został opisany w pro-
jektach budowlanych. Projekty budowlane narzucają wykonanie prac nie ujętych w przedmiarach 
robót np.:
.         Kompleksowy remont całej elewacji,
.         Wykonanie żelbetowego nadszybia windowego,
.         Bieg schodowy KSŻ-2/03,
.         Nowe ściany działowe,
.         Wyburzenia i demontaże wynikające z uwarunkowań funkcjonalnych,
.         Innych rozwiązań zapisanych np. w pkt. 6 projektu konstrukcyjnego oraz w projekcie archi-

tektonicznym.
W związku z powyższym proszę o wykreślenie z dokumentacji zakresu który wg. Zamawiającego 
nie jest związany z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź
Szczegółowy zakres przedmiotu zmówienia określa punkt III. 3. SIWZ. W zakres robót 

wchodzi wymiana  pokrycia  dachowego  i  więźby  dachowej  wraz  z  robotami  towarzyszącymi, 
rozumianymi jako roboty towarzyszące  związane z  wymianą pokrycia  dachowego i  konstrukcji 
więźby dachowej, w tym  elementów wymienionych w poszczególnych podpunktach punktu III.

Inwestor nie przewiduje wykonania innych robót, które bezpośrednio nie wiążą się 
z wymianą pokrycia dachowego lub wymianą konstrukcji więźby dachowej. Zakres robót nie 
obejmuje więc wykonania żelbetowego nadszybia windowego, biegu schodowego KSŻ-2/03, ścian 
działowych, renowacji powierzchni muru attyk od strony ulicy i dziedzińca, 
(ale obejmuje: 
-renowację wszystkich powierzchni wewnętrznych muru attyki (od strony dachu wież) 
-powierzchnię zewnętrzną muru attyki od strony  dachu niskiego 
-powierzchnię ścian wież (środkowej i bocznych) od strony dachu niskiego).
Należy natomiast przewidzieć wyburzenia i demontaż elementów, które mogą uniemożliwić 
wykonanie konstrukcji więźby. W zakres robót nie wchodzi wykonanie podstaw dachowych pod 
wentylatory dachowe i wyrzutnie, ale wchodzi montaż w powierzchni dachu klap oddymiających 
(bez instalacji sterującej- modyfikacja p. III. 3.2 SIWZ). 

Rozwiązania podane w p. 6 opisu projektu konstrukcyjnego i architektonicznego należy 
traktować jako informacje poglądowe dla zobrazowania zakresu robót, które będą wykonywane 



podczas następnych etapów robót, dla przyjęcia takiej technologii wykonania, żeby nie kolidowała 
ona z wykonaniem następnych etapów robót. Dlatego Zamawiający nie wykreślił z dokumentacji 
projektowej zakresu robót przewidzianych w kolejnych etapach robót. 
Pytanie
Ponieważ SIWZ w pkt.III.3. 6 opisuje w zakresie realizacji zamówienia recykling pokrycia dacho-
wego z płyt eternitowych prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
a)     Proszę o określenie powierzchni ewentualnej rozbiórki pokrycia eternitowego wraz z lokalizo-

waniem na projekcie miejsca tej rozbiórki,
b)     Proszę o dokładne określenie w myśl ustawy o ochronie środowiska ciężaru płyt do wywiezie-

nia, oraz utylizacji.
c)     Czy generalny wykonawca w myśl artykułu 26 ust. 2b u Pzp jest zobligowany do posiadania 

uprawnień do demontażu, oraz wywozu do miejsca utylizacji azbestu. Czy Zamawiający uzna 
za wystarczające wykonanie tych czynności przez uprawnionego do tych czynności podwyko-
nawcę.

Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany  pkt. 3 ppkt. 7)  w  rozdziale III siwz,  który  otrzymuje brzmienie 
„7) recykling pokrycia dachowego”. 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 
dzień 14.10.2013r.  Godziny składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian.

Wyk. K.O. 


