Warszawa, 10 lipca 2017 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku w Warszawie przy
Al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta zwanej POK” oznaczonym numerem
BA-V.272.9.2017 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:
Pytanie 1: „poz. 35 posadzki kamienne
- nie sprecyzowano materiału kamiennego na posadzkę - czy to ma być marmur czy granit
- rodzaj wykończenia (polerowany, płomieniowany itp.)
- kolorystyka materiału
- występuje rozbieżność grubości posadzki, w kosztorysie podano grub. 2,5 cm, w opisie 3cm”.
ODPOWIEDŹ 1:
Posadzki pełne grubości 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do
powierzchni do 15 m/m2; grubość płyt posadzkowych i cokolika do 5 cm; materiał marmur
polerowany zabezpieczony antypoślizgowo, kolorystyką zbliżony do istniejącej posadzki
marmurowej w halu wejściowym (odcienie szarości).
Pytanie 2: „poz. 36 cokolik kamienny
- uwagi j.w.
- brak sprecyzowania grubości cokolika”
ODPOWIEDŹ 2:
Cokoliki z płyt kamiennych wysokości 15 cm; materiał jak w poz. 35 (patrz. odpowiedź 1),
grubość 1 cm.
Pytanie 3: „poz. 38 i 39 wykładziny tekstylne i elektrostatyczne
- nie określono parametrów technicznych wykładziny (grubość, gramatura, ścieralność, itd.)
- płytki czy rolka
- kolorystyka”
ODPOWIEDŹ 3:
Posadzka z wykładzin tekstylnych klejone do podkładu - antystatyczna, trudnozapalna (Bfl s1),
zabezpieczenie od zabrudzeń, Klasa użytkowa: 33, gramatura 520g/m2, krawędź odporna na
strzępienie, wys. całkowita 5,6 mm, runa 2,5mm, gęstość 216,200, wykładzina w płytkach.
Posadzki elektrostatyczne, prądoprzewądząca homogeniczna wykładzina winylowa,
trudnozapalna (Bfl s1), zabezpieczenie od zabrudzeń, Klasa użytkowa: 34, grubość 2,00 mm,
wykładzina w płytkach.
Pytanie 4: „poz. 65 - renowacja drzwi
- prosimy o sprecyzowanie zakresu renowacji (np. flekowanie ?)
- wymiana uszkodzonych elementów – których ?
- wymiana okuć ?
ODPOWIEDŹ 4:
Renowacja i malowanie na biało drzwi nie podlegających wymianie - usunięcie starej farby,
usunięcie obić blachą, wymiana szyldów z klamkami na mosiężne, wymiana blach zaczepowych,
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naprawa zasuwnic, wymiana części listew przymykowych, uzupełnienie ubytków po obiciach
i poflekowanie (ramiak gr. 4 cm - w miejscach zamków i po zdemontowanych wcześniej
okuciach), poszpachlowanie i malowanie.
Pytanie 5-11: „Pytania ws wszystkich drzwi objętych zakresem”:
Pytanie 5: „klamki
- model, wzór”
ODPOWIEDŹ 5:
Klamki i szyldy zgodnie z rysunkiem detali.
Pytanie 6: „zawiasy
- drzwi bezklasowe: model, wzór
- drzwi ppoż. EI 30: są ograniczenia, mogą być albo zawiasy stal nierdzewna lub zawiasy niewidoczne
/ chowane – czy to jest dopuszczalne ?
- drzwi ppoż. EI 60: są ograniczenia, mogą być zawiasy stal nierdzewna - czy to jest dopuszczalne ?”.
ODPOWIEDŹ 6:
W przypadku braku możliwości zastosowania zawiasów mosiężnych Zamawiający dopuszcza
zastosowanie zawiasów chowanych.
Pytanie 7: „Malowanie/wykończenie drzwi
- czy może być malowanie farbą RAL wszystkich drzwi ?
- przy drzwiach ppoż.: wykończenie farbą olejną jest niemożliwe
- malowanie drzwi bezklasowych farbą olejną jest możliwe wyłącznie ręcznie (pędzel, wałek) efektem
będzie bardzo zła jakość wykończenia – tak należy przyjąć ?”
ODPOWIEDŹ 7:
Zamawiający dopuszcza malowanie natryskowe drzwi, zarówno wykonywanych w ramach
niniejszego zamówienia jak i podlegających renowacji.
Pytanie 8: Drzwi EI 30 ( D1, D2, D3 )
- czy konieczne jest wykonanie z drewna sosnowego ? czy może być wykonanie z drewna twardego –
wykończonego jedynie sosną (warstwa zewnętrzna drzwi)
- czy może być malowanie farbą RAL ? malowanie farbą olejną jest niemożliwe
ODPOWIEDŹ 8:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna twardego. Malowanie jak wyżej (patrz. odp. 7).
Pytanie 9: Drzwi EI60 ( D1, D2 )
- czy istnieje możliwość wykonania drzwi płaskich, gładkich i doklejenia listwy ozdobnej imitującej
kaseton ? nie będzie to zgodne z detalami przedstawionymi w dokumentacji ale nie ma możliwości
wykonania wszystkich szczegółów jak w drzwiach bezklasowych
ODPOWIEDŹ 9:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi gładkich z naklejanymi listwami.
Pytanie 10: Drzwi DP:
- czy w witrynach ma być zastosowane: szkło EI60 a konstrukcja drewniana EI30 ? czy konstrukcja też
ma być EI60 ?
ODPOWIEDŹ 10:
Witryna DP ma mieć odporność EI 60, drzwi zamontowane w niej mają odporność EI 30.
Zamawiający dopuszcza odporność EI60 dla całej przegrody łącznie z drzwiami.
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Pytanie 11: Drzwi DK:
- nie da się wykonać płyciny pełnej EI60 a reszta bezklasowa lub EI30. Może być wszystko EI30 - czy
takie rozwiązanie będzie możliwe ?
- czy zamiast żaluzji EI 30 można zastosować szkło EI 30 ?
ODPOWIEDŹ 11:
Przegroda DK ma być wykonana w klasie odporności ogniowej EI60, okno podawcze rozsuwane
zabezpieczone żaluzją EI30, drzwi w przegrodzie EI30. Zamawiający dopuszcza odporność EI
60 dla całej przegrody.
W związku z odpowiedziami nr 1, 2, 3 oraz 4 - Zamawiający działając na podstawie art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do umowy - Szczegółowy zakres robót,
w zakładce branża budowlana, VI. Podłogi i posadzki - poz. 35, 36, 38, 39, 65 otrzymuje brzmienie:
35.
KNR 2-02 2111- Posadzki pełne grubości 3 cm z elementów
m2 146
03 9931-61
prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do
powierzchni do 15 m/m2; grubość płyt posadzkowych i
cokolika do 5 cm; materiał marmur polerowany
zabezpieczony antypoślizgowo, kolorystyką zbliżony
do istniejącej posadzki marmurowej w halu
wejściowym (odcienie szarości)
36.
KNR 2-02 2111- Cokoliki z płyt kamiennych wysokości 15 cm; materiał m
167,9
13
jak w poz. 35, grubość 1 cm
38.

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzka z wykładzin tekstylnych klejone do podkładu
- antystatyczna, trudnozapalna (Bfl s1), zabezpieczenie
od zabrudzeń, Klasa użytkowa: 33, gramatura
520g/m2,krawędź odporna na strzępienie, wys.
całkowita 5,6 mm, runa 2,5mm, gęstość 216,200,
wykładzina w płytkach,

m2

25

39.

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki elektrostatyczne, prądoprzewądząca
homogeniczna wykładzina winylowa, trudnozapalna
(Bfl s1), zabezpieczenie od zabrudzeń, Klasa użytkowa
: 34, grubość 2,00 mm, wykładzina w płytkach,

m2

10

65.

kalkulacja
własna

Renowacja i malowanie na biało drzwi nie
podlegających wymianie - usunięcie starej farby,
usunięcie obić blachą, wymiana szyldów z klamkami
na mosiężne, wymiana blach zaczepowych, naprawa
zasuwnic, wymiana części listew przymykowych,
uzupełnienie ubytków po obiciach i poflekowanie
(ramiak gr. 4 cm - w miejscach zamków i po
zdemontowanych wcześniej okuciach),
poszpachlowanie i malowanie

m2

8,11

Jednocześnie informuję, że termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmiany.

DYREKTOR GENERALNY
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

w Warszawie
/-/

Grzegorz Mroczek
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