
Gdynia dnia 17.11.2017 r. 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 
ul. Śmidowicza 69 

81-127 Gdynia 

Dotyczy: postępowania nr 80/ZP I 17 na remont pomieszczeń w budynku nr 19 na 

terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy z przeznaczeniem na 

messę 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następującego wyjaśnienia: 

Pytanie 1 
Prosimy-o udostępnienie pozwolenia na budowę . Zamawiający określił że w terminie realizacji 
należy uzyskać wszystkie niezbędne odbiory związane z realizacją zadania tym niemniej bez 
wiedzy jakie są wymagania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie jesteśmy w stanie 
określić czasu niezbędnego na zrealizowanie zadania. 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dysponuje zaświadczeniem o braku podstaw do wmes1enia sprzeciwu do 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie lokalu wewnątrz 
budynku głównego Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego AMW w Czernicy, nr WI
II.7843.2.112.2017.MH z dnia 18 października 2017 r. Nie jest wymagane pozwolenie na 
użytkowanie. 

Pytanie 2 
Zamawiający określił termin zakończenia zadania na dzień 27.12.2017 r. Prosimy o zmianę 
terminu realizacji zadania gdyż w tym terminie nie jest możliwe zakończenie realizacji prac . 
Mając na uwadze datę złożeni ofert 22.11.2017 r. oraz czas niezbędny do podpisania umowy 
to w najlepszym wypadku podpisanie umowy nastąpi w dniu ( 3 dni na złożenie oświadczenia 
o przynależności do grupy kapitałowej 27.11.2017 r. , 5 dni na złożenie dokumentów i 
oświadczeń 01.12.2017 r. , 5 dni na podpisanie umowy 08.12.2017 r. ) 08.12.2017 r. 
Dodatkowo Zamawiający określi że teren budowy przekaże w terminie do 14 dni co oznacza 
że rozpoczęcie prac możliwe będzie w najgorszym wypadku 22.12.2017 r. Dodatkowo 25-26 
są dniami ustawowo wolnymi od pracy co oznacza że na realizację zadania pozostaje 3 dni 
robocze co nie jest w żaden sposób możliwe do wykonania i nierealne gdzie część elementów 
jak drzwi wymaga minimum 4 tygodniowych terminów dostawy . Prosimy o zmianę terminu 
realizacji na dzień 25.02.2018 r. 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. Wprowadzenie na 
budowę może nastąpić w każdym z 14-u dni po podpisaniu umowy. Zakres prac wymaganych 
przez Zamawiającego zawarto w SIWZ Załącznik nr 5. 
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Pytanie 3 . . 
1) Po analizie udostępnionej dokumentacji stwierdzamy że udost~pmon~ przedmiar 

budowlany jest niekompletny. Przedmiar nie zawiera miedzy mnym1 : 

- żagli na suficie 
- belek ozdobnych 
- sztukaterii (brak szczegółów tych elementów i opisu) 
- żaluzji sterowanych brak odniesienia w dokumentacji i szczegółów dotyczących 
zasilania i sterowani 
- brak szczegółów dotyczących automatyki drzwiowej dla drzwi uchylnych oraz 
uwzględnienia w projekcie elektrycznym 
- brak mebli 
- brak przepierzeń 
- brak informacji o wkuwaniu cokołów 
- brak balustrad 
- brak informacji o realizacji schodów 
- brak informacji o wykonaniu instalacji CO i wod-kan pomimo że znajduje się w opisie 
technicznym informacja o wkuciu przewodów 
Itp. Zawarte w dokumentacji 
Prosimy o szczegółowe uzupełnienie przedmiarów . 
2) Przekazana dokumentacja nie zawiera informacji dotyczącej markizy ( kolorystyka , 

sterowanie itp.). 
3) Dokumentacja nie zawiera informacji na temat prac elewacyjnych które będą do 

wykonania po demontażu starej stolarki 
4) Dokumentacja nie ma informacji co do zabezpieczeń p.poż. które należy wykonać w 

ramach niniejszej realizacji takjak hydranty czy wyłącznik pożarowy 
Odpowiedź 3: 
1) Zgodnie z zapisami SIWZ załącznik nr 5 pkt 1 ust 4) Przedmiar należy traktować wyłącznie 

jako pomocniczy, wszystkie wymiary, technologie robót należy weryfikować z dokumentacją 
projektową. 

Zakres prac wymaganych przez Zamawiającego zawarto w SIWZ Załącznik nr 5. 
2)Informacja dotycząca markizy - pkt. 3.4.l O Opisu. Propozycje kolorystyki należy 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Z uwagi na brak możliwości wskazania 
konkretnego producenta w zakresie wykonawcy jest sporządzenie rysunków warsztatowych 
obrazujących szczegółowo sposób sterowania markizami i żaluzjami zewnętrznymi w oparciu 
o rozwiązania danego producenta. 
3) Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej obrobienie ościeży wewnętrznych i 
zewnętrznych. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne do zachowania 
4) Przewiduje się przeniesienie wszystkich występujących w lokalu elementów zabezpieczeń 
p .poż. Istniejące w budynku hydranty obsługujące między innymi lokal będący przedmiotem 
opracowania pozostają bez zmian. Budynek jest wyposażony w główny wyłącznik prądu. 
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie scenariusza pożarowego oraz ochrony p .poż w 
obiekcie. 

Pytanie 4 
Prosimy o podanie przykładowych producentów oraz rodzajów zaproponowanych 
materiałów dokumentacja fotograficzna i opis uniemożliwiają jednoznaczną wycenę i 
dobranie prawidłowego rozwiązania bez uprzedniej konsultacji z projektantem . Prosimy o 
podanie przykładowego typu płytek , płyt meblowych , materiału tapicerki wraz z 
producentem, producenta stolarki drzwiowej spełniającego wymagania zawarte w 
dokumentacji . Z uwagi na krótki termin realizacji oraz potrzebę osiągnięcia określonego 
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efektu brak takich informacji oraz proces akceptacji rozwiązań i materiałów uniemożliwi 
realizację zadania. 

Odpowiedź 4: 
Projekt zawiera opis proponowanych rozwiązań z podaniem właściwych parametrów. Poza 

stolarką drzwiową oraz okładzinami ściennymi - wyposażenie wnętrz nie jest objęte zakresem 
niniejszego zamówienia. Zakres prac wymaganych przez Zamawiającego zawarto w SIWZ 

Załącznik nr 5. Stolarka drzwiowa zgodnie z rys A-15 Rew 01- w załączeniu. 

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia 

B.Adamczak 261 262 537 
17.11.2017 r. 
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