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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ



dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 177/2019. Nazwa zadania: Budowa Domu Przedpogrzebowego w m. Dylągowa - Etap 2 - Stan surowy otwarty


W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

	Prosimy o informację czy przedmiar można edytować.

Ad 1) nie

	Prosimy o informację czy ilości w punkcie 1.1 obejmuje rdzenie R1 i R2, jak w opisie.

Ad 2) tak

	W opisie punktu 1.2 przedmiaru znajdują się tylko nadproża N2 i N3. Prosimy o informację czy ten obmiar obejmuje nadproża N1.

Ad 3) tak

4) Prosimy o korektę ilości w punkcie 1.4. Zgodnie z projektem belek Bs-1 jest 2 szt, w obmiarze uwzględniono 1 szt.
Ad 4) W przedmiarze w pozycji 1.4 błędnie policzono ilość tj 0,48 m3. Zamawiający zmienia ilość w pozycji 1.4 na 0,96 m3.

5) W opisie punktu 1.5 przedmiaru znajduje się tylko płyta Pł1 i Pł2. Prosimy o informację czy ten obmiar obejmuje płyty Pł3 i Pł4.
Ad 5) Obmiar w punkcie 1.5 przedmiaru obejmuje wszystkie płyty od Pł1 do Pł4.

6) Prosimy o korektę ilości zbrojenia w punkcie 1.7. Zgodnie z zestawieniami powinno być 2,339 ton nie 1,992.
Ad 6) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości zbrojenia (do wyceny należy przyjąć ilość 1,992). Część prac np. przy budowie rdzeni R1 (do poziomu 0) została wykonana w pierwszym etapie budowy dlatego jest rozbieżność pomiędzy zestawieniem z projektu a ilością w przedmiarze.

7) Prosimy o informację czy pozycje 2.1 i 2.2 tyczą się izolacji z papy pod ścianami murowanymi zewnętrznymi, czy w obmiarze zostały uwzględnione ściany wewnętrzne.
Ad 7) W pozycjach 2.1 i 2.2 uwzględniono izolację pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

8) Prosimy o informację czy w obmiarze ścian, w punkcie 2.3, uwzględniono materiał Inwestora, czy obmiar został pomniejszony o podaną ilość pustaków.
Ad 8) W punkcie 2.3 jest przyjęty cały obmiar ścian. Zamawiający informuje że posiada z przeznaczeniem na tą budowę pustaki w ilości 704 szt (zostaną przekazane Wykonawcy który wygra postępowanie w dniu przekazania placu budowy)

9. Prosimy o informację z czego wynika różnica obmiarów w punktach 2.8 i 2.9. Zgodnie z opisem siatkę przykleja się do ocieplenia rdzeni, więc obmiar powinien być taki sam.
Ad 9) W pozycji 2.8 omyłkowo wstawiono ocieplenie całości rdzeni zarówno poniżej poziomu 0 (prace te wykonano w pierwszym etapie inwestycji) jak i powyżej poziomu 0. Dlatego Zamawiający zmienia w pozycji 2.8 obmiar na 35,2 m2.

10) Prosimy o informację czy w punkcie 3.3 należy uwzględnić tylko docieplenie styropianem bez wykończenia
Ad 10) tak

11) Prosimy o informację czy izolację z folii w punkcie 4.1 należy wycenić zgodnie z przedmiarem – dwie warstwy, czy z projektem – jedna warstwa.
Ad 11) Należy wycenić dwie warstwy.

12) Prosimy o informację czy stropy: niższy i wyższy należy docieplić styropianem – jak w przedmiarze punkty 4.2 i 4.3, czy wełną mineralną jak w opisie technicznym.
Ad 12) Należy docieplić styropianem.

13) Prosimy o informację jakich elementów tyczy się przedmiar w punkcie 6.3.
Ad 13) Przedmiar w punkcie 6.3 dotyczy komina.

14) Prosimy o informację jakiej średnicy i z jakiego materiału orynnowanie należy przyjąć do wyceny.
Ad 14) Rynny blaszane Fi 150, rury spustowe blaszane Fi 100.

15) Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące krzyża (wymiary, materiał), niezbędne do rzetelnej wyceny.
Ad 15) Krzyż stalowy, chromowany, o wysokości 2,5 m.

16) Na stronie 8 SIWZ pkt. VII.6 cyt „Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2., VII.3., VII.4., VII.5. nie są dołączane do Oferty.”, a w samej treści SIWZ nie ma punktu VII.3, do którego jest odwołanie.
Prosimy o sprecyzowanie o jakich dokumentach jest mowa lub o zmianę zapisu w pkt. VII.6.
Ad 16) Zamawiający zmienia zapis w pkt. VII.6. na:
„Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII.2., VII.4, VII.5. nie są dołączane do oferty.”


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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Wojciech Piech

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

