
 

 

 

 

Szczecin, dnia 18.10.2022 r. 

 

nr referencyjny OZ-091/48/IPU-7/2022 

 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont dachu w 

budynku centrali telefonicznej (nr inw. 256-102) przy ul. Bytomskiej 7a na terenie portu w 

Szczecinie” (pytania Wykonawcy – pisownia oryginalna). 

 

I. 

Na podstawie ust. 1, 2 Rozdziału VIII swz, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie: 

1. W załącznikach nie ma przedmiaru pomocniczego z projektu który jest zdjęciem nie można 

wykonać przedmiaru ofertowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołączy przedmiar robót, który ma charakter pomocniczy. 

 

Pytanie: 

2. Czy obiekt jest czynny? 

Odpowiedź: 

Obiekt jest użytkowany, a na czas remontu nie będzie wyłączony z eksploatacji. Prace remontowe 

należy wykonać w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie budynku i jego otoczenia, co 

Zamawiający wskazał w Rozdziale I ust. 3 swz. 

 

Pytanie: 

3. Co z okresem zimowym kiedy nie będzie można prowadzić prac? 

Odpowiedź: 

Ze względu na okres zimowy i możliwe utrudnienia Zamawiający przewiduje 3 miesiące na wykonanie 

prac. 

 

Pytanie: 

4. Projektant przewiduje w razie odkrytych skorodowanych części więźby dachowej należy wymienić 

do tego jest potrzebna ekspertyza lub np. podczas wizji lokalnej wskazanie które elementy należy 

wymienić i skalkulować. 

Odpowiedź: 

Należy założyć, że więźba dachowa znajduje się w dobrym stanie technicznym i nie będzie potrzeby 

wymiany elementów drewnianych.  



 

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału I ust. 4 swz, Zamawiający przewiduje możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 91 430 

87 38 - p. Kinga Cichocka-Wróbel. 

 

Pytanie: 

5. Co z brakiem dostępności dachówki karpiówki czy inwestor przewiduje z tego powodu 

przedłużenie wykonywania pokrycia dachowego? 

Odpowiedź: 

W przypadku dużych trudności z dostępnością dachówki karpiówki we wskazanym czasie,  

w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zawarcie aneksu do umowy, dotyczącego przedłużenia 

terminu wykonania prac. 

 

(pytania Wykonawcy – pisownia oryginalna) 

 

II. 

1. Na podstawie ust. 6 Rozdziału VIII swz, Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków 

zamówienia, polegającej na dołączeniu do dokumentacji przedmiaru robót. 

 

2. Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 


