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Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.4.2011

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego
na zadanie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich”,
do Zamawiającego wpłynęły zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz.
759 z późn. zm.) udzielił poniższych wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Przedmiar wskazuje na blachę trapezową powlekaną, projekt na blachę laminowaną, który z
wymienionych materiałów należy przyjąć do kalkulacji ceny ofertowej?
Odpowiedź:
W przedmiarze przyjęto blachę trapezową powlekaną i taką należy zastosować przy realizacji robót.
Pytanie nr 2
W pozycjach nr 19 i 20 przedmiaru robót jako podstawę przyjęto KNR 2-02 0410-04, w której
dokonano zmiany jednostki miary z [m²] na [m³]. Wprowadzona poprawka wypacza nakłady zarówno
na robociznę jaki i materiały (za wyjątkiem łat). W związku z powyższym, czy zasadne jest
kalkulowanie ceny ofertowej przyjmując wskazaną podstawę?
Odpowiedź:
Poz. kosztorysowa nr 19 obejmuje ołacenie połaci dachowych łatami 50 x50 mm w ilości 9,2m³
(winno być 4,6m³), poz. nr 20 obejmuje ołacenie powierzchni dachowych kontrłatami 40x 50 mm
w ilości 1,74m³. Zgłoszoną wątpliwość dotyczącą zmiany jednostek z m² na m³ uznaje się za słuszną.
Obie pozycje należy zastąpić stosując KNR 2-02 0410-4, przyjmując powierzchnię dachu 695,31 m².
Pytanie nr 3
Grecka litera Ø w rysunku budowlanym oznacza stal zbrojeniową gładką. Proszę o potwierdzenie, czy
projektowana stal zbrojeniowa średnicy 12mm (14 mm –wg przedmiaru robót) jest stalą gładką?
Odpowiedź:
Należy przyjąć w poz. 30 kosztorysu, że do zbrojenia konstrukcji zastosować stal żebrowaną
o średnicy 12 mm w ilości 0,4 t.
Pytanie nr 4
Projekt budowlany przewiduje podwyższenie kominów poprzez przemurowanie cegłą klinkierową.
Czy w związku z koniecznością dopasowania kolorystyki cegieł, Zamawiający wskaże producenta
cegieł z których wykonane są istniejące kominy?

Odpowiedź:
Podwyższenia kominów dokonać cegłą klinkierową o kolorystyce zbliżonej do koloru pokrycia dachu,
szczegóły zostaną uzgodnione na budowie.
Pytanie nr 5
Pozycje nr 51, 53 i 59 wskazują na tynk mozaikowy MOZATYNK, który produkowany jest jedynie
przez firmę Kreisel. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotowego
materiału na równoważny lecz innego producenta?
Odpowiedź:
Poz. przedmiaru i kosztorysu ofertowego nr 51, 53, 59 obejmuje docieplenie ścian – faktura
MOZATYNK. Zamawiający dopuszcza zmianę materiału na równorzędny innego producenta.
Pytanie nr 6
Podstawa pozycji nr 69 przedmiaru robót dotyczy wykonania boazerii z elementów drewnianych, do
kalkulacji cen robót wykonywanych z elementów typu SIDING właściwszym jest wykorzystanie jako
podstawy np. KNNR 2 1903-02. W związku z powyższym czy zasadne jest kalkulowanie zgodnie ze
wskazaną w przedmiarze podstawą?
Odpowiedź:
Pozycja kosztorysowa nr 69 zawiera wykonanie boazerii z listew Sidingu F = 174,94m², za podstawę
wyceny przyjęto KNR-W – 202 1036 – 02 ANALOGIA i w oparciu o nią należy złożyć ofertę na
wykonanie tego elementu robót.
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