Rejowiec Fabryczny 3.06.2009r
Gmina Rejowiec Fabryczny
Ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego , o wartosci powyzej 14000 euro (procedura
uproszczona) którego przedmiotem jest "Remont Obiektu Zespolu Szkól w Lisznie"
WY JASNIENIA

TRESCI SIWZ /Nr 2/

W zwiazku z pytaniami do SIWZ zlozonymi przez wykonawców, dzialajac w imieniu
Zamawiajacego, na podstawie art. ust. i 2 ustawy z dn. 29 .01.2004r .-Prawo
Zamówien publicznych (Dz. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pózn.zm.), wyjasniam co
nastepuje:
Pytanie Nr 1
Brak w zalacznikach do ogloszonego przetargu projektu technicznego dla instalacji c.
o. o którym jest mowa w Projekcie Budowlanym str.5. Prosimy o uzupelnienie,
poniewaz projekt jest niezbedny do rzetelnej wyceny zakresu prac?
Odpowiedz:
Zalaczono Projekt dokumentacji c.o./Projekt kotlowni ,OTR kotla, schematy
instalacji c.o.!

Pytanie Nr 2
Wystepuja rozbieznosci pomiedzy ilosciami podanymi w przedmiarze a opisami przy
pozycjach. I tak np. : w przedmiarze "Remont
" poz. 14 w opisie pozycji jest: obmiar
jak w poz.2 , gdzie ilosc jest 83,6m, natomiast w przedmiarze jest 88 m. Podobna
sytuacja jest w poz.11, 15 , 27, 64, gdzie opis do pozycji nie odpowiada wielkosciom
przedmiarowym.
Prosimy o sprecyzowanie wielkosci przedmiarowych ?
Odpowiedz:
Zalaczono skorygowany przedmiar robót ogólnobudowlanych w którym zostaly
sprecyzowane bledne pozycje kosztorysowe.
Pytanie Nr 3
W Projekcie Budowlanym str. 8 , pkt. 2.1O.'Wymiana stolarki okiennej " jest
informacja o zastosowaniu w oknach automatów nawiewnych higrosterowanych.
Prosimy o podanie ilosci i podstawy wyceny z jakiej nalezy skorzystac przy kalkulacji?
Odpowiedz:

Zalaczono wykaz stolarki budowlanej okiennej przeznaczonej do wymiany;
Przyjeto ,ze ilosc zamontowanych nawiewników higrosterowanych winna wynosic;
W segmencie I = 37 za wyjatkiem okien 05
W segmencie /I =45 za wyjatkiem okien 07 i 014.
Do wyceny nalezy sporzadzic kalkulacje indywidualna po zbadaniu rynku
uwzgledniajac ceny podawane przez producentów stolarki okiennej /dla budynków
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uzytecznosci publicznej/. Stolarke zaleca sie montowac ze skrzydlami uchylnorozwieranymi lnie FIX/. Wyroby powinny posiadac stosowne atesty i certyfikaty.
Pytanie Nr 4
Poz.19 w przedmiarze" Remont obiektu " - prosimy o podanie czy blacha
trapezowa ma byc malowana czy ocynkowana?
Odpowiedz:
Zalecana blacha trapezowa malowana Iniski trapez/.
Pytanie Nr 5
W przedmiarze na instalacje c. o. Stara szkola, w poz. 8 sa zawory grzejnikowe w
ilosci 39 szt., natomiast grzejników Brugman (poz. od 11 do 18) jest 43 szt. Prosimy o
sprecyzowanie ilosci zaworów grzejnikowych?
Odpowiedz:
Wykonano Korekte przedmiaru robót na instalacje c.o. Stara szkola. W poprawionym
przedmiarze uwzgledniono grzejniki w ilosci 39 z podaniem typów jak w dokumentacji
projektowej.
Pytanie Nr 6
Czy Wykonawcy maja uwzglednic w kosztorysie na instalacje c.o Starej szkoly montaz
glowic termostatycznych. Jesli tak to prosimy o podanie ilosci i podstawy wyceny z
jakiej nalezy skorzystac przy kalkulacji tej pozycji.
Odpowiedz:
Tak.Glowice termoregulacyjne do zaworów z nastawa wstepna wycenic w oparciu o
ceny podane przez wytwórców, lub dostawców. Ilosc glowic jest równoznaczna z
iloscia zaworów.

Pytanie Nr 7
Przedmiarrobótbudowlanych- dzialnr.6 Malaarchitektura- poz.89-Lawkiparkowez
prefabrykatów zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa - 12 ,DOm.Brak jest
pozycji wyceny podstawy lawki prebarykowanej zelbetowej?
Odpowiedz:
W przedmiarze robót dodano pozycje zawierajaca podpory zelbetowe lawki.
Pytanie Nr 8
Przedmiar roboty sanitarne -instalacja c.o. stara szkola Liszno- poz.
11,12,13,14,15,16,17,18.- Grzejniki stalowe plytowe ilosc - 43 szt.Wedlug projektu
powinno byc 39 szt. Prosze o sprecyzowanie ilosci grzejników i dopasowanie do
pozycji w przedmiarze robót.
Odpowiedz:
Wykonano Korekte przedmiaru robót na instalacje c.o. Stara szkola. W poprawionym
przedmiarze uwzgledniono grzejniki w ilosci 39 z podaniem typów jak w dokumentacji
projektowej
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Pytanie Nr 9
Dla pozycji kosztorysowej L.p. 32.d.2. - posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych prosimy o podanie danych technicznych wykladziny, która ma zostac wbudowana,
gdyz w projekcie brak jest tych danych,
Odpowiedz :
Zalecana wykladzina typu Rekord 42 /Gamrat/ lub inna o nie gorszych parametrach
technicznych /uzytkowych/ gr 2 mm .Heterogeniczna z warstwa uzytkowa 0,8 mm,
Wgniecenie resztkowe nie wiecejjak 0,03 mm .W kalkulacji nalezy uwzglednic
wywiniecie /wykladziny/ cokolu na sciane 10 cm, sznur spawalniczy, klej do wykladzin
PCV ,klej kontaktowy do cokolów, srodek gruntujacy ,mase
samopoziomujaca.
Okres

gwarancji na stosowany wyrób min. 10 lat.

Pytanie Nr 10
W dziale 3. kosztorysu o nazwie "Wymiana okien drewnianych w segmencie I i II na
okna PCV" ani w innym dziale kosztorysu nie ma pozycji kosztorysowej do wyceny
wymiany drzwi wejsciowych na drzwi aluminiowe izolowane termicznie, o których
mowa w pkt. 2.10. opisu technicznego - prosimy o uzupelnienie przedmiaru robót o
brakujaca pozycje kosztorysowa dla wyceny w/w wymienionych robót albo o
potwierdzenie, ze nie sa one przedmiotem zamówienia,
Odpowiedz :

Przedmiar robót zawiera pozycje kosztorysowa dotyczaca wymiany drzwi
zewnetrznych drewnianych na drzwi aluminiowe/dowyceny
przyjmowac
profile
aluminiowe cieplej

Pytanie Nr 11
W dziale 4.kosztorysu o nazwie "Docieplenie scian zewnetrznych w segmencie I i
KI. schod.w segmencie n metoda lekko-mokra' brak jest pozycji kosztorysowej dla
wyceny malowania wyprawy tynkarskiej mineralnej gr. do 2,0 mm farba silikonowa,
wg pkt. 2.9. opisu technicznego( pozycja L.p.48.d.4. z podstawa wyceny NNRNKB
202 2609-02, dotyczy docieplenia scian styropianem z zatopieniem warstwy siatki i
wykonaniem tynku elewacyjnego ale bez malowania farba silikonowa)

- prosimy

o

uzupelnienie przedmiaru robót o brakujaca pozycje kosztorysowa dla wyceny w/w
wymienionych robót,
Odpowiedz:
Do pozycji przedmiaru nalezy doszacowac koszt malowania.
Pytanie Nr 12
Prosimy o wyjasnienie czy w pozycji L.p.57.d.5. - malowanie stolarki drzwiowej;
przyjeto 56 szt. analogia - nalezy ujac tylko naklady ROBOCIZNY ( bo farbe i inne
materialy dostarczy na budowe Zamawiajacy) czy tez robocizny i materialów,
Odpowiedz:
Pozycja; malowanie stolarki drzwiowej nalezy ujac naklady robocizny i materialu.
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Pytanie Nr 14
W dziale 6. "Mala architektura" brak jest pozycji kosztorysowej dla wyceny warstwy
mrozoodpornej ( odcinajacej) z gruntobetonu o Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm, o której
mowa w pkt. 2.13. opisu technicznego; prosimy o uzupelnienie przedmiaru robót o
brakujaca pozycje kosztorysowa dla wyceny w/w wymienionych robót,
Odpowiedz:
Uzupelniono przedmiar robót o brakujaca pozycje warstwy mrozoodpornej z
gruntobetonu (odcinajacej) .

Pytanie Nr 15
Prosimy o wyjasnienie czy w pozycji L.p. 92.d.6. - Rozscielenie ziemi urodzajnej

-

recznie z przerzutem na terenie plaskim nalezy ujac jedynie naklady robocizny
zgodnie z podana podstawa wyceny wg KNR 2-21 0218-01 czy tez naklady robocizny
oraz dodatkowo ilosc ziemi urodzajnej ( humusu ), która nalezy dowiezc na teren
budowy,
Odpowiedz:
W pozycji wymienionej nalezy przyjac tylko naklady dotyczace robocizny. Zalozono
,ze "ziemia do rozscielenia" bedzie pochodzila z robót dotyczacych utwardzenia
/korytowania/ placu szkoly.
Pytanie Nr 16
W przedmiarze robót p.n. Uszno kotlownia:
w pozycji kosztorysowej L.p. 7.d.1. - zawory zwrotne o sr. nom. 32 mm - podano
blednie ilosc robót jako I szt. a prawidlowo powinno byc 2 szt.; prosimy o
poprawienie ilosci robot dla tej pozycji przedmiaru?
Odpowiedz:
Poprawiono przedmiar robót.
Pytanie Nr 17
W przedmiarze robót brak jest pozycji kosztorysowych do wyceny n/w robót
przewidzianych w projekcie technicznym:
a)czyszczenia oraz izolacji antykorozyjnej rurociagów technologicznych wg pkt.9 opisu
technicznego.?
Odpowiedz:
Nie przewiduje sie czyszczenia ze wzgledu na /dobry/ stan istniejacych rurociagów
oraz projektowanych.
b)montazu studni schladzajacej o srednicy 1000mm i wysokosci 1m i podlaczenia jej
rura zel-kan. do istniejacej kanalizacji sanitarnej wg. pkt. 12 opisu technicznego?
Odpowiedz :
Proponuje sie wykorzystac istniejaca studnie schladzajaca ,którajest w dobrym stanie
technicznym. Opróznianie poprzez montaz pompy do popluczyn. Poprawiono w
przedmiarze robót o montaz pompy.
c)montazu filtra siatkowego i magnetyzera na uzupelnianie wody w instalacji c.o. wg
pkt.13 opisu technicznego?
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Odpowiedz :
Poprawiono w przedmiarze robót o montaz w/w urzadzen.
d)wykonania fundamentu betonowego pod kociol oraz montazu drzwi stalowych do
kotlowni p-poz o odpornosci ogniowej 30 min. wg pkt. 16.11 opisu technicznego?
Odpowiedz :
Poprawiono przedmiar robót o montaz drzwi stalowych p-poz oraz wykonanie
fundamentu betonowego pod kociol.
e) montazu zlewu i podlaczenia go do istniejacej kanalizacji sanitarnej wg.pkt. 14.3.
opisu technicznego?
Odpowiedz:
Poprawiono przedmiar robót o montaz zlewu i podlaczenie do k.s.
f)dostawy wyposazenia w sprzet p-poz i BHP wg pkt.16.11. opisu technicznego?
Odpowiedz :
Sprzet p-poz i BHP zostanie zakupiony przez inwestora

Wójt

-

. ~rao\Krupa
z.

Zalaczniki do udzielonych wyjasnien tresci SIWZ
1-3.

Skorygowane

przedmiary

robót Ibranza og61nobudowlana+kotlownia+ stara szkola!

4.
Wykaz stolarki budowlanej
5.
Projekt kotlowni lopis technicznyl
6.
DTR kotla
7-8. Schemat kotlowni
9-11. Schematy instalacji c.o. stara szkola Isegment II
12-15.Schematy instalacji c.o. nowa szkola Isegment III
16. Schemat instalacji c.o.sali gimnastycznej Isegment 1111
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