Pytania i odpowiedzi do SII|'Z

w

ząkresie robót budo*-lanych

Nr sprawy: VII 2811/04114
Kraków, dnia l7 kwietnia20l4r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania prowadzonego w irybie przetarglt n ieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.
U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy
w zakresie świadczeniarobót btdowlalrych w ramach zadania inwestycyjnego pod
nałĄ)q ,,Termomodernizacja budynku Prokuratury okręgowej w Krakowie przy ul.
Mosiężniczej 2, z przebudowq polegajqcq na wykonaniu okna napowietrzajqcego,
wraz z instalacjq oświetlenia ochronnego, dz' Nr 446/] 3 obr' 5 Sródmieście''

Pvtanie I

Proszę

o

informację czy napis

''PROKURATURA OKRĘGOWA'' ma

zostać

zdemontowany i ponownie Zamontowany czy ma byó wykonany nowy.

Q1!powĘ!ź:NaleŻy zdemontować istniejący napis ''PROKURATURA
oKRĘGowA"

oraz zamontowaó nowy.

Pvtanie 2 Proszę o załączenie do dokumentacji przetargorvej ekspertyzy technicznej
istniejącej elewacji na którą powołuje się projektant w rysunku (zał. _ll
dokumentacja projektowa).

Odpowiedź: Zamawiający załącza dodatkowo do SIWZ

ekspertyza techniczna istniejącej elewacj i''.

Pvtanie

3

''

zalącznik

nr

11

Proszę o podanie czy parapety mają być wykonane jako aluminiowe

(projekt) czy z blachy tytan

cyŃ

(przedrniar).

odpowiedź: P arapety na\eży wykonać z blachy tytan-cynk.

Pvtanie

4

Proszę

o

podanie

czy daszki nad wejściami mają być wykonane

z poliwęglanu czy aluminiowę. Szklone szkłem czy płytami z poliwęglanu?

Odpowiedź: Daszki nad wejściami mają być wykonane z poliwęglanu na konstrukcji
metalowej.

Pytanie 5 Proszę o podanie typu kamery rvewnętrznej jaka ma byó zainstalowana'

odpowiedź: Kamera BCS-858BX z WDR,DC|2vl24v

+

obiektyw w ilości 2 szt.

Prckuraluru ()kręgowa

w Krokowie, Wldziot VII Budżetowo-Administracyjny
Ul. Mosiężnicza 2' 30-965 Kłakółł;tel. +4812-619-60-09, faks +4812-411-95-19;
e-mgil:

4!q!9d!ł.4b!fui!@!!!Ż

www.krukow.po.gol.pl
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Pvtanie 6 Proszę o wyjaśnienie pozycji
naleŹy wycenić.

lZ
3'

ł,ząkresie robót budowlanych

l.44 przedrniaru. Jakie słupy drogowe

Odpowiedź: Należy wycenić słupki drogowe blokujące typu U-l2c wraz z montażeln.
Załqcznik:
załącznik nr 11 _ ekspertyza techniczna istniejącej eleuacji.
Iednocześnie Zamawiajqcy informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienic
do SII|Z, stanowiq jej integrolnq część,a prąy tlm z uwagi na ich zakres i charakter
oraz termin wprowadzenia nie wpłvwtią n0 konieczność przerlłużenig lerminu
skłgdaniu ofert.

Prokurator okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

ł.2

Pnkuralurn okręgowu

w Krakowie' l|ytl7ial l/II Budżelowo-Administt'acyjny
UI. Mosiężnicza 2' 30-965 Kraków; tel. +48 ] 2-619-60-09' faks +48I2-411-95-19;

e-mail: zamol,ienia.publiczne@,krukołł.po.gov'pl wwwkrgko||,.po.gor.pl
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