URZĄD MIEJSKI
w Bobowej
ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-09

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.
Roboty budowlane:


poz. koszt. 6.6 czy nie ma pomyłki w jednostkach obmiarowych poniewaŜ są m2
a przedmiar jest w m3 (winno być 1405,28 m2)



poz. 17.10 stanowi przygotówkę natomiast brak jest pozycji kosztorysowej na cokolik
z płytek przy schodach



czy platforma dla niepełnosprawnych nie podlega wycenie (brak poz. kosztorysowej)
– występuje w opisie na str. 36 p 5.10



prosimy o podanie parametrów klapy oddymiającej w poz. koszt. 29.4

Roboty drogowe:


poz. 1.11 zawiera pogrubienie 27-krotne natomiast w projekcie podsypka cempiaskowa pod nawierzchnię z kostki stanowi 4 cm (poz.10.10) czy przyjąć do wyceny
w/w krotność



poz. 1,7,1,8,1,9 czy moŜna zastosować jako podbudowę pod nawierzchnię ŜuŜel
wielkopiecowy (dokumentacja alternatywna) czy kruszywa łamane jak w poz.
kosztorysowych

Instalacje:


poz. koszt. 7 przyłącz gazu czy naleŜy ująć w nakładach materiałowych do wyceny
gazomierz (parametry) czy jest to dostawa inwestora



poz. koszt. 19 przyłącz wody brak wodomierza w nakładach materiałowych czy jest to
materiał inwestora



poz. 87,88,89 brak przedmiaru na podejścia pod urządzenia sanitarne



brak poz. koszt. na filtry magnetyczne wg specyfikacji
str. 17 ozn. F3/4, F40, F50, F65, FW1



poz. 159 koszt. c.o. ile zaworów 3-drogowych fi. 20 mm naleŜy przyjąć do wyceny –
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wg zestawienia str. 16 poz. 27 jest 3 szt natomiast w kosztorysie jest 1 szt.


brak poz. kosztorysowej na urządzenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych (miska
ustępowa, umywalka, bateria, syfon, uchwyty) projekt pom, P13

Odpowiedzi.
Ad.1 – 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.2 – wycenić zgodnie z przedłoŜonym przedmiarem robót poz. 17.10, ilość 159,16 mb
cokolika o wys. 15 cm

Ad.3 – Podlega, platforma przychodowa o torze prostym, napęd elektryczny, zasilanie
230V, AC, 50Hz, silnik 24V,DC,500W- kalkulacja własna w oparciu o wytyczne
producenta (dostawcy).
Ad.4 –- Zgodnie z obowiązującymi przepisami brak jest konieczności wykonania w tym
obiekcie pełnej instalacji alarmowej jak i oddymiającej. Jednak w celu zwiększenia
bezpieczeństwa uŜytkowania, pomyślano w projekcie moŜliwości manualnego uchylenia
wyłazów dachowych z poziomu posadzki. System ten pozwoli w przypadku zaistnienia
konieczności zwiększyć wymianę powietrza jak równieŜ przyspieszyć usuwanie dymu.
Ad.5 – 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.6 – naleŜy stosować materiały dopuszczone w projekcie wykonawczym (kruszywo
łamane lub ŜuŜlowe)
Ad.7 – gazomierz jest dostarczany przez dysponenta sieci,
Ad.8 – naleŜy ująć wodomierz zgodnie z poz.1 instalacje wody, przedmiaru
Ad.9 – Poz. 87, 88, 89 została skalkulowana w pozycjach 29-31 przedmiaru dodatkowego i
wynosi;Poz. 87 – 25 szt., poz. 88 – 30 szt., poz. 22 szt.
Ad.10 – filtry MWF i BWT – poz. 73 – 76 kosztorysu dodatkowego, w ilościach;
- filtr MWF o śr. Nominalnej 20 mm 1 szt.
- filtr MWF o śr. Nominalnej 32 mm 1 szt.
- filtr MWF o śr. Nominalnej 50 mm 1 szt.
- filtr BWT o śr. Nominalnej 20 mm 1 szt.
Ad.11 – przyjąć zgodnie z zestawieniem
Ad.12 – wliczono w ogólną ilość urządzeń

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
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