PYTANIE WYKONAWCY
I.
KSAP 2 piętro Biblioteka + pom 214.
1.
W opisach pozycji przedmiaru dla układania przewodów kabelkowych
(poz 13 do21) nie podano typów przewodów i ich przekrojów (np. łączny
przekrój do 7,5mm2 dotyczy wielu róŜnych przewodów),
2.
Poz 36 do 41 nie zawierają informacji o typach opraw oświetleniowych
(niekompletny opis pozycji),
3.
W projekcie pokazano gniazda sieci informatycznej i telefoniczne, w
przedmiarze brak pozycji dotyczących tych instalacji.
4.
Brak w kosztorysie pozycji podłączenie przewodów pod zaciski.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO NA I.
Zamawiający zmodyfikował załącznik do SIWZ nr 6.3 o uzupełnienie informacji o które pytał Wykonawca
we wszystkich punktach oraz rozszerzył przedmiar o pozycje sieci teleinformatycznej.
II.
KSAP 2 piętro bez Biblioteki i pom 214.
1.
W opisach pozycji przedmiaru dla układania przewodów kabelkowych
(poz 10 do17) nie podano typów przewodów i ich przekrojów (np. łączny
przekrój do 7,5mm2 dotyczy wielu róŜnych przewodów),
2.
Poz 31 do 40 nie zawierają informacji o typach opraw oświetleniowych
(niekompletny opis pozycji),
3.
Poz 28 do 30 jakiego osprzętu dotyczy zapis "ramki osprzętowe montaŜ,
4.
Brak w kosztorysie pozycji podłączenie przewodów pod zaciski,
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO NA II
Zamawiający zmodyfikował SIWZ usuwając załącznik z przedmiarami, których pytania te dotyczą.
Pytania Wykonawcy
1. Szatnia i hall wejściowy.
- Platforma dla niepełnosprawnych typu T100 pozycja 148 nie spełnia załoŜeń projektowych.
- Czy poz nr 146 i 147 kosztorysu budowlanego dotyczy zakupu Colorker Selecta Bronce Mat na roboty
remontowe planowane w przyszłości, nie objęte zakresem zadania jw.?
- Fabryka Opoczno nie ma w swojej ofercie kolekcji Arrenica, czy naleŜy przyjąć Arenisca?
- W poz 32 i 33 kosztorysu elektrycznego ujęto montaŜ opraw rastrowych w szatni, te same oprawy
rozliczone są w kosztorysie budowlanym w pozycjach 158 –161. Prosimy o skorygowanie zakresu robót.
- W poz 145 kosztorysu budowlanego przewidziano demontaŜ i ponowny montaŜ oraz uruchomienie
urządzeń kontroli dostępu. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót
Odpowiedzi do pytań przetargowych oraz niezbędne korekty do specyfikacji dla tematu „Remont w
szatni oraz Hallu wejściowym”.
Ad 1. Pytanie dotyczące platformy dla niepełnosprawnych
W załączniku jest opis platformy ze SIWZ
powinno być:
zamiast platformy T 100 naleŜy zastosować platformę T 80 (platforma T 100 jest przeznaczona wyłącznie do
jazdy po linii prostej)
tor jezdny z jednym zakrętem pod kątem 90 stopni oraz przejazdem przez spocznik schodów mocowany do
ściany
całkowita długość toru jezdnego około 6,6 m
Ad 2. Pytanie dotyczące pozycji 146 oraz 147 z kosztorysu
Potwierdzamy w powyŜszych punktach jest wyraźnie napisane Ŝe zakres obejmuje wyłącznie dostawę i
złoŜenie w miejscu wskazanym przez inwestora.
PowyŜsze płytki nie będą połoŜone w tym etapie robót budowlanych
Ad 3. Pytanie dotyczące nazwy produktu Płytki gresowe w punktach 67, 70,72
Chodzi o płytki w pomieszczeniach zapleczowych tzn. mniej ekspozycyjnych
Nazwa produktu to Arenisca Mocce Opoczno a nie jak w kosztorysie Arrenica Mocce.
Ad 4. Pytanie dotyczące opraw policzonych w kosztorysach elektrycznych i budowlanych dwukrotnie
Oprawy policzono omyłkowo w branŜy elektrycznej naleŜy wykreślić pozycje dotyczące oświetlenia w
kosztorysie elektrycznym ( 28 do 33 ).
Ad 5. Pytanie dot kontroli specyfikacji dostępu ( punkt 154 )
Wszystkie urządzenia faktycznie dziś są w zainstalowane hallu naleŜy przewidzieć ich demontaŜ przed
pracami dotyczącymi posadzek a następnie montaŜ we wskazanym w projekcie miejscu. Urządzenia kontroli
dostępu to 2 bramki obrotowe na karty magnetyczne oraz bramka uchylna sterowana z recepcji.

Okablowanie powinno być ukryte pod posadzką i dostosowane do potrzeb urządzeń . W zakresie prac
przewidzieć uruchomienie w/w urządzeń. Oprócz wymienionych urządzeń w hallu zainstalowano barierki
ochronne stalowe chromowane z rur fi50mm . NaleŜy przewidzieć ich nowe ustawienie oraz jeŜeli to będzie
wymagało rozbudowę zgodnie z rysunkami architektury.
AD 6 Ponadto podczas weryfikacji specyfikacji meblowej zauwaŜono błędnie wprowadzone informacje,
które trzeba poprawić i uwzględnić :
SWIZ załącznik "Zał. nr 6.4 pr_rem_KSAP_2009" pozycja 149 d.16
Jest:
Szafki wnękowe płytowe (60x60xh=163cm) zamykane z drzwiami meblowymi
fornirowanymi z płyty pilśniowej grubości 18mm wbudowane w ścianach, kolor
orzech Noce Garda kol.R5731
winno być:
Szafki wnekowe płytowe (60x60xh=163cm) zamykane drzwiami meblowymi
melaminowanymi z płyty wiórowej grubości 18mm wbudowane w ścianach, kolor
orzech Noce Garda kol.R5731
"Zał. nr 6.4 pr_rem_KSAP_2009" pozycja 151 d.16
Jest:
Szafki frontowe MDD podświetlone LT 18 szerokość 220cm x 80cm x h=110cm
Winno być:
Szafki frontowe MDD podświetlone LT 18 szerokość 220cm x 85cm x h=110cm
WSZYSTKIE OMÓWIONE ZMIANY I PRECYZYJNIEJSZE OKREŚLENIA ZOSTAŁY UWZGŁĘDNIONE
W ZMODYFIKKOWANYCH ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ W DNIU 21.07.09
Pytanie Wykonawcy
2. Piętro II – biblioteka i pom214
- projekt przewiduje demontaŜ i ponowny montaŜ w nowym miejscu i sprawdzenie klimatyzatorów – brak
stosownej pozycji.
- W kosztorysie brak montaŜu gniazd komputerowych
- Czego dotyczy poz nr 33 – 35 i 42 w kosztorysie elektrycznym
- W kosztorysie brak zasilania rozdzielnicy TE1 przewodem yky 5x25
- Brak pozycji kosztorysowej montaŜu szynoprzewodu
Odpowiedz Zamawiającego
Zamawiający zmodyfikował załącznik do SIWZ nr 6.3 o uzupełnienie informacji o które pytał Wykonawca we
wszystkich punktach oraz rozszerzył przedmiar o pozycje sieci teleinformatycznej.
Pytania Wykonawcy
3. Piętro II – bez biblioteki i pom214
Odpowiedz Zamawiającego
Zamawiający zmodyfikował SIWZ usuwając załącznik z przedmiarami, których pytania te dotyczą.
-

