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Kołbaskowo, dn. 09,09,2010r,

Odpowiedzi na zapytania
dotyczące postępowania

prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

o udzielenie zamówienia publicznego
"Budowa gimnazjum na nieruchomości

pn.

Zespołu Szkół w Przecławiu"

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 4
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące
treści siwz. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (t.j. OZ.U.10.113,759), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami.

Pytanie 1
Na stronie 12 Specyfikacja techniczna wykonania
pkt A,6. Stolarka okienna i drzwiowa znajduje
pionowe". Suplement do tej specyfikacji (tom 3
Pytanie brzmi: Czy okna mają być wyposażone w
podanie charakterystyki tych żaluzji.
Odpowiedź:
Żaluzje pionowe nie są przedmiotem zamówienia.

i odbioru robót budowlano-montażowych
się zapis "okna wyposażone w żaluzje
pkt 5.2) tego stwierdzenia nie zawiera.
żaluzje pionowe? A jeśli tak, to prosimy o

Pytanie 2
W skład dokumentacji technicznej wchodzi opracowanie pt. Technologia
ruchome. Tego zakresu nie obejmuje Tabela Elementów Rozliczeniowych.
zakres dotyczący ww. opracowania wchodzi w zakres zamówienia?

i wyposażenie
Pytanie: Czy
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Odpowiedź:
Zakres zamówienia nie obejmuje elementów wyposażenia objętego opracowaniem
"Technologia i wyposażenie ruchome", z wyłączeniem elementów ujętych w Tabelach
elementów rozliczeniowych.

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie wymogów Zamawiającego odnośnie rodzaju posadzek podając ich
charakterystyki techniczne. Np. zapis "PCW Tarket" jest zbyt ogólnikowy i bez określenia
charakterystyki technicznej wyrobu niemożliwe jest ustalenie ceny.
Odpowiedź
Wymagane parametry techniczne wykładziny PVC podano w Tomie 3, Suplemencie do ST
branży budowlanej, pkt.9.1.d) - wykładzina rulonowa PVC .

Pytanie 4
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do marki betonu jaki trzeba użyć do wykonania
cokołów betonowych ogrodzenia, tabela kosztorysowa mówi o konieczności zastosowania
betonu k1.B15, natomiast specyfikacja techniczna 820. Jaką markę betonu należy przyjąć do
kalkulacji?
Odpowiedź:
Należy przyjąć klasę betonu zgodną z zapisem Specyfikacji technicznych , tj. 820.
Zamawiający skoryguje opis klasy betonu w poz. 146 i 153 TER.

Pytanie 5
Prosimy o WYJasmenie rozbieżności co do wysokości ogrodzenia tabela kosztorysowa
określa wykonanie ogrodzenia na wys. 230 cm, natomiast specyfikacja 120 cm. Jaką
wysokość ogrodzenia należy przyjąć do kalkulacji?
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - cześć opisowa - występują dwa typy
ogrodzenia: OG 1 o wysokości 1,2 m (poz.149 TER) i OG 2 (poz.159 TER) o wysokości
łącznej 2,03 m. W tabeli elementów rozliczeniowych wystąpił błąd pisarski. Zamawiający
skoryguje treść opisu poz.157 TER.

Pytanie nr 6
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do marki betonu jaki trzeba użyć do wykonania
fundamentów wiaty śmietnikowej, tabela kosztorysowa mówi o konieczności zastosowania
betonu k1.815, natomiast specyfikacja techniczna 820. Jaką markę betonu należy przyjąć do
kalkulacji?
Odpowiedź:
Należy przyjąć klasę betonu zgodną z zapisem Specyfikacji technicznych , tj. 820.
Zamawiający skoryguje opis klasy betonu w poz. 136 TER.
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