URZĄD MIEJSKI
w Bobowej
ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.
Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem
technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytania
1. Prosi się o wyjaśnienie, skąd taka róŜnica ilości wykopów i gruntu zasypowego
i co z pozostałą zhałdowaną ziemią ( po uwzględnieniu podłoŜy pod posadzki) .
2. Poz. 1.8 – brak zagęszczenia zasypki, przyjęta podstawa nakładów nie uwzględnia zasypki
z zagęszczeniem tylko samo przemieszczenie ziemi na odległość 10m.
3. Czy poz. 1.11 i 1.12 dotyczy wywozu gruzu z rozebranych nawierzchni bitumicznych? JeŜeli
tak, to prosi się o wyjaśnienie ilości gruzu.
4. Ad. poz. 2.6 do 2.8 – prosi się o wyjaśnienie, dlaczego w „ławach” są rozliczane ściany
Ŝelbetonowe; przyjęte łączne ilości ław i ścian nie odzwierciedlają faktycznie poniesionych
kosztów jeŜeli chodzi o ściany a w szczególności deskowań ścian.
5. Ad. poz. 2.11 – prosimy o wyjaśnienie, który rysunek czy przekrój pokazuje ściany
z bloczków betonowych?
6. W opisach pozycji przedmiaru występują róŜne marki betonów rozbieŜne z projektem,
prosimy zatem ujednolicenie betony z przedmiaru w stosunku do projektu konstrukcji
i przekrojów.
7. Ad. poz.3. Jaki beton zastosować na podbicie fundamentów budynku istniejącego, prosimy
o podanie marki betonu.
8. Ad. poz.5.2 – prosimy o podanie grubości płyt styrodur.
9. Ad. poz. 5.3 - o jaki bloczek betonowy chodzi i jakiej grubości? Pozycja wykazuje cegłę
10. Ad. poz 6.4 – czy podkład na gruncie z betonu B-15 czy B-10?
11. Ad. poz.6.6 – prosimy o skorygowanie ilości, powierzchnia podana w m2 jest błędna.
12. Ad. poz. 19.1 i 19.2 – prosi się o doprecyzowanie rodzaju płyt gipsowych z odpornością
ogniową EI 120. Płyty GKF gr. 12,5 ,, nie posiadają takiej odporności ogniowej, chyba
Ŝe w tym przypadku nie jest wymagane EI 120 min.
13. Ad. poz. 22.1 i 22.3 - prosi się o uzupełnienie ilości poszczególnych rodzajów balustrad
( braki w przedmiarach)
14. W przedmiarach brak daszków przeszklonych.
15. Brak w przedmiarach podokienników zewnętrznych i wewnętrznych
16. CO oznaczają w przedmiarze robót drogowych ilości podsypki cementowo – piaskowej
grubości 30 cm w pozycjach 1.10 i 1.11 – niezgodność z projektem
17. Ponadto prosi się o wyjaśnienie czy na etapie składania ofert winien by załączony kosztorys
i jaka forma kosztorysu ( szczegółowy czy uproszczony?). JeŜeli naleŜy załączyć kosztorys,
to czy ma on odzwierciedlać dokładnie ilości ślepego przedmiaru.
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Odpowiedzi.
Ad.1 – Ilości gruntu z wykopów przemieszczane na teren placu budowy bez odwozu na
składowisko. Grunt naleŜy rozplantować w miejscu wskazanym przez inwestora.
Ad.2 – W pozycji kosztorysowej 1.8 naleŜy skalkulować wszystkie prace łącznie z
zagęszczeniem gruntu. Jest to zasyp wokół ścian budynków.
Ad.3 – Pozycja kosztorysowej 1.11 i 1.12 to wywóz rozebranego asfaltu wraz z podbudową
na odległość 1+5 km. Przyjęto 916,30m²x (0,08+0,15)
Ad.4 – Pozycja kosztorysowej 2.6-2.8 obejmuje wykonanie ław fundamentowych. Pozycja
zawiera wszystkie roboty łącznie z szalunkami. Roboty naleŜy skalkulować i wycenić
zgodnie z załączonym przedmiarem, projektem oraz SWIZ . W przypadku rozbieŜności
pomiędzy przedmiarem a projektem oferent uwzględni to w swojej ofercie.
Ad.5 – opis do cz. konstrukcyjnej projektu wykonawczego na str. 7 omawia tą tematyką.
Zgodnie z tym opisem cała część nazwana jako „Budynek E” ma wykonane ściany z
bloczków betonowych. Wyjątek stanowią miejsca gdzie zgodnie z rys. K-01 projektu
wykonawczego istnieje konieczność zastosowania Ŝelbetowych ścian oporowych i słupów.
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 119.29m³
Ad.6 – W przypadku stwierdzenia rozbieŜności marek betonu pomiędzy przedmiarem
inwestorski a projektem budowlanym - konstrukcyjnym w kosztorysie ofertowym przyjąć
naleŜy markę betonu z projektu budowlanego stanowiącego integralna część SWIZ.
Ad.7 – Podbicie fundamentu budynku istniejącego wykonać z betonu kl. B-20
Aa.8 – Pozycja kosztorysowa 5.2 styrodur. 5.0 cm.
Ad.9 – W pozycji kosztorysowej 5.3 „Ścianki dociskowe, pełne, grubości 1/4·cegły, z
bloczków betonowych” Grubości 1/4·cegły
Ad.10 – W pozycji kosztorysowej 6.4 podkład na gruncie naleŜy wykonać z betonu kl. B 15
Ad.11 – W poz. kosztorysowej 6.6 “ Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, podposadzkowy” Przyjąć naleŜy ilość 70,44m³
Ad.12 – poz. kosztorysowej 19.1 19.2 przyjęto płyty GK 12.5 mm ognioodporne, odporność
ogniowa EI 60, wystarczająca dla budynku o klasie odporności ogniowej C.
Ad.13 – W poz. kosztorysowej 21.1 i 22.3 podano rzeczywistą ilość balustrad. W przypadku
rozbieŜności pomiędzy przedmiarem a projektem oferent uwzględni to w swojej ofercie

Ad.14 – Daszki nad wejściami do budynku / 4 szt/ naleŜy wycenić wg kalk. ind. Na
podstawie szczegółowych rys. technicznych stanowiących element projektu lub
wytycznych producenta rozwiązań systemowych np. firma MESLA.
Roboty umieścić w rozdziale 23 elewacje strukturalne - panele stalowe w poz 23.4
Ad.15 – Zewnątrzne podokienniki naleŜy skalkulować w system ścian panelowych poz .koszt
23.3
Ad.16 –w poz 1.10 ujęto grubość podypki 3 cm, w poz 1.1.1 ujęto pozostałą grubość podypki
uwzględniając pozostałe 27 cm grubości co daje docelowo 30 cm,
o ile jest jakaś watpliwość lub niezgodność w dokumenatcji przetargowej ,lub w przedmiarza
inwestorskim załoŜono analogię ,to w wycenie kosztorysowej powinno się stosować zasadę
,Ŝe naleŜy zrealizować zdanie określone projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną ,a
zgodnie z tym naleŜy w pozycji wyceniającej podsypkę przyjąć cenę która
zagwarantuje realizację warunków projektu.
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Ad.17 Nie- po wyborze oferty Wykonawca przedłoŜy kosztorys ofertowy , który ma być
załącznikiem do umowy o, którym mowa w rozdziale XV pkt 4 SIWZ. Ponadto zamawiający
zaleca oby wszystkie pozycje, które w ocenie Wykonawcy nie są ujęte w dostarczonym
przedmiarze powinny być przez Wykonawcę wycenione wg indywidualnie przyjętej przez
niego dla danego elementu robót wyceny, z zastosowaniem pozycji KNR lub innej wyceny
ryczałtowej gwarantującej
realizację warunków określonych projektem, tak by
koszt wszystkich robót był zawarty w cenie ryczałtowej inwestycji .

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

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
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