DYREKTOR
SADU APELACYJNEGO
WE WROCŁAWIU

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

00 fax. 71/ 798 79 02

Wrocław, dnia 5.01.2018 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 postę powaniu.
PYTANIA
ł . Zgodnie z wzorem umowy par 13 pkt. 2.1, 2.2, 2.3 gwarancja na elementy konstrukcyjne
budynku, pokrycie dachu z odwodnieniem oraz wykonanie elewacji wynosi 120miesięcy.
Zwracam się z prośbą o poprawienie Załą cznika nr 11 do Umowy „Karta gwarancyjna" tak, aby
był zgodny z warunkami umowy, tj. w pkt 111.1. zamiast „180-miesi ęcznej gwarancji na: (...)"
należy wprowadzić „120-miesięcznej gwarancji na: (...)".
Zgodnie z wzorem umowy par 13 pkt. 2.4 gwarancja na roboty ogólnobudowlane wynosi od 48
do 60nniesięcy (zgodnie z ofertą). Zwracam się z prośbą o poprawienie Załącznika nr 11 do
Umowy „Karta gwarancyjna" tak, aby był zgodny z warunkami umowy, tj. w pkt 111.2. zamiast
„60-miesięcznej gwarancji na: (...)" należy wprowadzić „zgodnie z ofertą 48-60 miesięcznej
gwarancji na: (...)".
Zgodnie z wzorem umowy par 13 pkt. 2.8 gwarancja na nasadzenia na terenie inwestycji wynosi
2 lata. Zwracam się z prośbą o poprawienie Załą cznika nr 11 do Umowy „Karta gwarancyjna" tak,
aby był zgodny z warunkami umowy, tj. w pkt 111.2. dotyczącym 60 miesięcznej gwarancji proszę
o wykreślenie słowa „zieleni" oraz proszę o dodanie pkt. 111.7 wprowadzającego 24miesięczną
gwarancję na nasadzenia.
Proszę o potwierdzenie, że „wyposażenie techniczne budynku" przytoczone we wzorze umowy
w par. 13 pkt. 2.5 dotyczy wyłącznie wyposażenia budynku w urządzenia instalacyjne.
Proszę o wyjaśnienie jaki okres gwarancji należy przyjąć dla urządzeń komunikacji pionowej typu
dźwig osobowy.
ODPOWIEDZI
Odpowiedź na pytania 1-3:

Zamawiający przekazuje zaktualizowany Załącznik nr 11 do Umowy.
Odpawi9d1 na pytanie 4:
Tak, „wyposażenie techniczne budynku" przytoczone we wzorze umowy w par. 13 pkt. 2.5 dotyzzy
wyłączn e wyposażenia budynku w urządzenia instalacyjne.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Na uządzenia dźwigowe należy przyjąć 60 miesięczny okres gwarancji.
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