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                                                                      Opole, dnia 12.01.2021 r. 

Sygnatura postępowania: PN/03/2020/A 

 

Do: 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

zwaną dalej „ustawą”, pn.: Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych 

pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie 1 

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie zakresu robót z branży budowlanej. Z opisu technicznego wynika 

tylko, że np. w toalecie mają być płytki ceramiczne. Nie wiemy jednak jaki jest stan istniejący posadzki i 

czy np. należy skuć stare płytki. Dotyczy to wszystkich prac budowlanych. Do dokumentacji zostały 

udostępnione przedmiary robót, jednak brak informacji czy są one pomocnicze, czy obowiązujące i 

wykonujemy prace tylko w nich zawarte. 

Odpowiedź: 

W udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót - zawartych w załączniku nr 7 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, zawierającym dokumentację techniczną 

stanowiącą opis przedmiotu zamówienia - będących materiałem pomocniczym do obliczenia ceny oferty, 

ujęto wszystkie asortymenty robót, w tym także robót rozbiórkowych i demontażowych. Powyższe dotyczy 

wszystkich branż. 

 

Pytanie 2 

Między opisem technicznym, a rysunkiem wynikają rozbieżności. Na przykład w pomieszczeniu 2.24 

zgodnie z rysunkiem W21 mają być panele podłogowe, a w opisie technicznym jest mowa o wykładzinie. 

Proszę o korektę rozbieżności w projekcie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem technicznym branży architektura + aranżacja wnętrz oraz rysunkiem W_22 RZUT 

POSADZEK - w pomieszczeniu nr 2.24 zaprojektowana jest posadzka z paneli winylowych (ujęta w 

pozycji nr 66 przedmiaru robót) oraz posadzka z wykładziny dywanowej ułożona na antresoli (ujęta w 

pozycji nr 67 przedmiaru robót). Rysunek W_21 pokazuje stan istniejący pomieszczeń nr 2.24, 2.28, 2.31 

wraz z zakresem robót do wykonania oznaczonych zgodnie z zamieszczoną na rysunku legendą. 

 

Zgodnie z pkt. 12.6 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie 

wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert 

pozostaje ten sam, tj.: do dnia 18.01.2021 r. do godziny 10:00, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera  

w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 438 - sekretariat.   
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