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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  modernizację  i 
wyposażenie budynku Hydroforni oraz ujęcia wody użytkowej, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Zamawiajacy nie zamieścił informacji czy jest możliwe wyłączenie z eksploatacji hydroforni na 
czas prowadzonych robót. Czy konieczne jest wykonanie tymczasowego zasilania obiektu szpitala 
w wodę? 
Odp: Tak, jest możliwe wyłączenie z eksploatacji hydroforni na czas prowadzenia robót. Szpital 
posiada zapasowe źródło zasilania w wodę MPWiK w Lublinie.

Pytanie 2:
Zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną  zawartą  w  dokumentacji  przetargowej  pompy  głębinowe 
umieszczone w otworze studziennym należy połączyć równolegle i jednym przewodem tłocznym 
połączyć z głowicą studni. Natomiast w przedmiarze w pozycji nr 10 obmiar obejmuje 2 komplety 
rurociągów. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania przewodu łączącego pompy z 
głowicą studni. 
Odp:
W  SIWZ  w  pkt  3.1.2  „opis  rozwiązania  w  zakresie  instalacji  technologicznej”  jest  podany 
prawidłowy sposób rozwiązania instalacji technologicznej ujęcia wody użytkowej tj. „zastosowania 
dwóch pomp  głębinowych”.
Zastosowane w przedmiarze   poz.  10  określenie  kpl  =2  odnosi  się  do  montażu dwóch pomp 
głębinowych zamontowanych jedna nad drugą na tej samej rurze stalowej, ocynkowanej ogniowo 
lub ze stali nierdzewnej.

Pytanie 3:
W przedmiarze  w  pozycji  nr  27  zawarta  jest  informacja  o  konieczności  wykonania  projektu 
budowlanego.  Prosimy  o  precyzyjne  określenie  formy  i  zakresu  wykonania  projektu  na  tą 
inwestycję.  Czy  ma to  być  przeprojektowanie  instniejącego opracowania,  czy  należy wykonać 
nowy kompletny projekt wraz z wszelkimi uzgodnieniami?
Odp:
Zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ (projekt umowy) paragraf 3 pkt 2e Wykonawca zobowiązany 
jest  do  wykonania  i  dostarczenia  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  w  dwóch 
egzemplarzach uzgodnionej z PPIS w Lublinie i UDT Oddział w Lublinie.

Pytanie 4:
Jeśli  jest  konieczne  wykonanie  projektu,  to  czy  Zamawiajacy  posiada  aktualne  pozwolenie 
na budowę oraz pozostałe wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie tej inwestycji?
Odp:
Zamawiający  nie  wymaga  załączania  projektu  do  złożonej  oferty.  Uzgodnioną  dokumentację 
powykonawczą należy dostarczyć przy odbiorze końcowym inwestycji.


