DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO
WE WROCŁAWIU
00 fax. 71/ 798 79 02

ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław tel. 71/ 798 79

Wrocław, dnia 12.01.2018 r.
Znak sprawy: Z — 362 — 35/17

Do Wykonawców

Dot. odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.:
Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Chopina i Norwida, znak sprawy: Z — 362 —
35/17.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu występujący w niniejszym postępowaniu jako Zamawiający,
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579), przekazuje pytania oraz odpowiedzi do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie ł.
Proszę o określenie koloru RAL przyjętego jako kolor elewacji odpowiadającego "kolorowi miedzi
patynowanej".
Odpowiedź na pytanie nr ł.
Stolarka ściany osłonowej (słupowo-ryglowej), profile aluminiowe z lamelami zacieniającymi
malowane w kolorze „miedzi patynowanej" RAL 6034. Kwatery nieprzezierne, pełne panele sytemu
ściany osłonowej w kolorze RAL7040. Na etapie budowy rysunki warsztatowe zestawcze ścian
osłonowych należy przedstawić Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji.
Pytanie 2.
Proszę o potwierdzenie, że koszt serwisu i konserwacji urządzeń oraz koszty materiałów
eksploatacyjnych w okresie gwarancji (windy, urządzenia sanitarne, urządzenia elektryczne) jest po
stronie Zamawiającego w zawiązku z pojawieniem się sprzecznych odpowiedzi:
Odpowiedzi z dnia 18.10.2017 r - Pytanie nr 12.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy gwarancja na urządzenia obejmuje również serwisy
urządzeń oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie zgodnym z czasem trwania
deklarowanej gwarancji.
Odpowiedź na pytanie nr 12.
Gwarancja ma obejmować serwis urządzeń, bez kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych.
Odpowiedzi z dnia 14.11.2017 r- Pytanie nr 4.
Proszę o potwierdzenie, że serwis i konserwacja urządzeń w okresie gwarancji (np. windy, urządzenia
klimatyzacji itp.) jest po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 4.
Tak serwis i konserwacja urządzeń jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2.
Zamawiający potwierdza, że serwis i konserwacja urządzeń w okresie gwarancji, leży po stronie
Zamawiającego.

Pytanie nr 3.
Proszę o potwierdzenie, że bramka obrotowa na wejściu do budynku (parter) jest poza zak -esem.
Jeżeli bramka ma zostać ujęta w wycenie proszę o podanie parametrów tEchnicznych.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Bramka obrotowa ( drzwi karuzelowe) na wejściu do budynku jest ujęta w dokumentacji PW.
Powinna być ujęta w ofercie.
Jeżeli pytanie o „bramkę" dotyczy systemu kontroli wejścia do budynku w hallu, to stanowi ona
integralny element systemu kontroli dostępu do budynku.
Elementy instalacji kontroli dostępu, antywłamaniowej, telewizji dozorowej zostały zaprojektowane i
wydane w PW branży elektryka.
Usytuowanie i gabaryty podane są w dokumentacji.

Pytanie nr 4.
Proszę o potwierdzenie, że zewnętrzne stojaki rowerowe oraz logo jest poza zakresem Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 4.
Dostawa i montaż stojaków na rowery, logo, należy do Zamawiającego.
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