Postępowanie na dostawę pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której
udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
„Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych” polegające na
dostawie i montażu platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym
nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław.
Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 30 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień
Publicznych (Ogłoszenie nr 535533 -N-2020).
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

PYTANIA i ODPOWIEDZI (1)
Pytanie 1/1:
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza inny rozmiar platformy schodowej
np. 90x80cm?
Odpowiedź 1/1:
Zewnętrzny podjazd należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Oznacza to, że wymiar platformy schodowej może być
przyjęty w ofertach jako 90x80, ponieważ spełnia wymagania minimalne i jest zgodny
z przepisami prawa.
Pytanie 2/1:
Czy cena ma zawierać również koszty związane z konserwacją oraz pomiarami elektrycznymi
podczas trwania gwarancji?
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Odpowiedź 2/1:
Nie. Koszty związane z konserwacją oraz pomiarami elektrycznymi podczas trwania gwarancji
nie obciążają Wykonawcy. Nie są one ujęte w opisie przedmiotu zamówienia i nie są tym samym
elementem ceny oferty.
Pytanie 3/1:
Czy cena ma zawierać koszty opłaty rejestracji urządzenia w UDT?
Odpowiedź 3/1:
Tak. Zgodnie z umową, na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca ma obowiązek
skompletowania i przekazania Odbierającemu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru
końcowego, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
Pytanie 4/1:
Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych prac nie jest wymagane zgodnie z przepisami
wyznaczenia kierownika budowy, ale tylko kierownika robót, i czy w związku z tym można nie
wyznaczać kierownika budowy?
Odpowiedź 4/1:
Ustawa Prawo Budowlane nie nakłada obowiązku, aby dla tych robót był wyznaczony ustawowo
Kierownik budowy. Kierownik budowy może być jednocześnie kierownikiem robót. Jeżeli
kierownik budowy będzie jednocześnie kierownikiem robót, to albo będą powielone zapisy
w umowie, albo – wykreśli się kierownika robót z umowy. Funkcja kierownika budowy, to innymi
słowy funkcja „odpowiedzialności” za „teren budowy”.
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