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Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy

zamówienia

publicznego:

„Przebudowa

budynku

świetlicy

wiejskiej

w Smolcu gm. Kąty Wrocławskie”
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyŜszego zamówienia oraz
zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złoŜone pytania.
Pytanie 1:
Przedmiar – branŜa budowlana
W pozycji nr 8 przedmiaru robót, podaje się rozebranie podłoŜa z gruzu betonowego.
Przedmiar wskazuje na warstwy posadzkowe złoŜone z róŜnych grubości od 2 cm do 10
cm. Proszę o podanie rodzaju poszczególnych warstw przeznaczonych do rozbiórki i
potwierdzenie, Ŝe rozebranie „drewnianych podłóg” z poz. nr 7 nie zostało powielone w
pozycji 8.
Odpowiedź: W pomieszczeniach świetlicy nie wykonywano odkrywek warstw
podłogowych. W przedmiarze podano przybliŜoną wartość z nadmiarem, gdyŜ
najprawdopodobniej grubość masywnego podłoŜa jest mniejsza. Pozycje 7. i 8. nie
nakładają się.
Pytanie 2:
W pozycji nr 53 i 58, podaje się okna z PCW o parametrach dymoszczelnych E30. Okna
otwierane PCW nie występują o takich parametrach. Proszę o wskazanie prawidłowego
rozwiązania jakie naleŜy przyjąć do wyceny i jaką treść mają przyjąć pozycje nr 53 i 58
przedmiaru w ofercie.
Odpowiedź: Jeśli oferent ma pewność, Ŝe nie ma moŜliwości pozyskania okna
dymoszczelnego E 30 z PCW, powinien przyjąć okno o ramach z aluminium. Pozycja 53
dotyczy deskowania połaci [obmierzona] a pozycja 58 ław fundamentowych [równieŜ
obmierzona].
Pytanie 3:
Pozycja nr 70 przedmiaru, podaje wykonanie i montaŜ ścianki szkieletowej w ilości 1 kpl.
Proszę o podanie ilości m2 lub udostępnienie czytelnego rysunku z oznakowaniem i
lokalizacją owej ścianki na rzucie budynku. Z rysunku dokumentacji nie wynika ilość i
lokalizacja owej ścianki szkieletowej.
Odpowiedź: Trudna do zidentyfikowania ścianka działowa jest ścianką oddzielającą
zmywalnię od pozostałej części kuchni [por. opis techniczny] i jest widoczna na rysunku.
Pytanie 4:
W pozycji nr 60 przedmiaru, występuje klapa dymowa o wymiarach 0,5x05 m. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, minimalny wymiar boku klapy dymowej to 1m. Czy naleŜy
zastosować klapę zgodną z przepisami i zmienić wobec powyŜszego w przedmiarze ilość
na 1 m2.
Odpowiedź: Nieporozumienie z klapami. W budynku nie przewiduje się montaŜu klapy
dymowej 50 x 50, lecz przeciwpoŜarowej klapy odcinającej na kanale wentylacyjnym w
kuchni [rzut parteru].
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