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O D P O W I E D Ź 

na zapytania nr 8  w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, 

na:Przebudowa Domu Studenckiego nr 3 Politechniki Lubelskiej w ramach 

dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w 

pokojach mieszkalnych, 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1.   W opisie dokumentacji architektury w rozdziale 17. Ochrona pożarowa wpisane jest „ Dla 

budynku została opracowana ekspertyza przeciwpożarowa uzgodniona postanowieniem 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP WZ.5595.52.2019.PO z dnia 03.06.2019 r. w 

sprawie Pracownia Projektowa „MAXPOL” Radom, 2020 r. 26 wyrażenia zgody na 

rozwiązania zamienne dla tego budynku z uwagi na niespełnienie wymagań techniczno-

budowlanych obiektu przedstawionych w w/w ekspertyzie” oraz w dziale 17.15 Pozostałe 

zalecenia wpisano” Należy zrealizować wszystkie pozostałe zalecenia wynikające ze wskazań 

ekspertyzy i postanowień Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej (również nieujęte w niniejszym opracowaniu) przed zgłoszeniem obiektu do 

odbioru.” 

Z uwagi na konieczność zapewnienia nadzoru rzeczoznawcy p.poż. i określenia pełnego 

zakresu prac prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w ekspertyzę. 

2.  W opisie dokumentacji architektury w rozdziale 12.4. wykończenie wewnętrzne na stronie 

18 wpisane jest: Posadzki holu, wiatrołapu i recepcji dobrać zgodnie z projektem aranżacji 

wnętrz „ Remont wnętrz pomieszczeń wiatrołapu, holu recepcyjnego, recepcji i 

pomieszczenia socjalnego w budynku Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Lubelskiej”. 
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Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w projekt. 

3. Prosimy o wskazanie w dokumentacji , które okna pvc należy wymienić. W opisie projektu 

architektury opisane jest, że okna należy wymienić zgodnie z częścią rysunkową. Na rzutach i 

elewacjach nie wskazano okien do wymiany i nie podano oznaczeń typów okien co 

uniemożliwia weryfikację zakresu prac do wykonania. 

4. Na rysunkach architektury A35, A36, A37, wskazano typy płytek do okładzin ściennych; 

nie wskazano lokalizacji, na których ścianach płytki mają być ułożone. Prosimy o podanie 

jakie płytki mają być układane na konkretnych ścianach i do jakiej wysokości 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Pytanie 1 
 

W załączeniu umieszcza się skan Ekspertyzy przeciwpożarowej  oraz Postanowienie 

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 

Pytanie 2 

Wszystkie rozwiązania projektowe zostały uwzględnione w projekcie wykonawczym 

będącym załącznikiem do SIWZ. Jako uzupełnienie dołącza się wizualizacje. 

Pytanie 3 
Stolarka przeznaczona do wymiany zaznaczona jest na rzutach poszczególnych kondygnacji 

(okna z opisami). 

Pytanie 4 
 

Typy płytek oraz powierzchnie do okładzin z płytek dla łazienek wskazano na rysunkach 

A60, A61, A62, A63, A64. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Ekspertyza , postanowienie i wizualizacja stanowią załączniki do powyższych odpowiedzi 

Podpisano 

Kanclerz Politechniki Lubelskiej 

 

Inż. Wiesław Sikora 

 


