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WYJAŚNIENIA TREŚCI sPEcYFIKAcJI IsToTNYCH wARUNKow zAMÓwIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

,,Rozbudowa budynku SzkoĘ Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie''

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dniaZ9 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z Ż0l9 r', poz. 1843 ze zm') poniżej przedstawiam treśó zapytań' jakie wpłynęły
do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. W

poz. 66 przedmiaru budowlanęgo ujęte są wszystkie ściany o gr.24 cm zewnętrzne i

wewnętrzne z bloczków silikatowych gr.24 cm natomiast dokumentacja techniczna mówi, ze
ścianyzewnętrzne są z bloczka z betonu komórkowego kl' 600, natomiast ścianywewnętrzne
są z bloczków silikatowych, proszę o rozbicie przedmiaru na ścianyzewnęttzne i wewnętrzne,

ponieważ cena ścianz silikatów różni się od ceny ścianz bloczków z betonu komórkowego.
odpowiedź:
Zamawiający zaŁącza pomocnicze rozbicie przedmiaru na ścianyzewnęttzne i wewnętrzne dla
ułatwienia kalkulacj i pozycj i 6 6 pr zedmiaru budowlane go.

2'

Proszę o informację czy w powyższym zadaniu należy wykonaó sufity podwieszane, jeślinie
to proszę o skorygowanie wartości obmiarowej w poz. l59 zamieszczonego przedmiaru
budowlanego.

odpowiedŹ:
W zadaniu na|eŻy wykonaó stropy podwieszane.

3'

Proszę o informację czy wyposażenie ruchome opisane w opicie technicznym wykonawcąym
wchodzi w zakres opracowaniaczy Ęlko wyposażenie wskazane w przedmiarach
odpowiedź;
Zamawiający informuje, iż w zakres zadaniawchodzi wyposażenie ujęte w przedmiarach.

4.

Proszę

o

zamieszczenie zestawienia konstrukcji więźby dachowej
przekrojów.

odpowiedź:

z

wyszczególnieniem

Wymiary konstrukcji więżby dachowej podano na rzucie dachu. Dodatkowo ilościdrewna i
przekroje podane zostaĘ w kosztorysie w poz. 85-l00.
5

'

o jednoznaczne wskazanie które ściany mobilne na|eży wycenió jako wykonane z płyty
laminowanej a które jako całe szklane, gdyż występują rozbieżnościpomiędzy opisem
technicznym wykonawczym, a rysunkami wykonawczymizałączonymi w dokumentacji'

Proszę

odpowiedź:
Ściarrki mobilne na|eży wykonaó zgodnie z opisem w punkcie 6.l4Projektu Wykonawczego.

Ściany działowe w sali 2.I0 i Ż.I3 zaprojektowane jako ściany akustyczne. Szczegóły
mocowań oraz rozwiązaniaskładania modułów według rysunków nr 4,5 i 6. Moduły są
zbudowane Z ramy stalowo_aluminiowej, wypełnienia dźwiękochłonnego' oraz dwustronnego
wykończeni a pŁy tą lam inowaną lub forn irowaną .

Ściany mobilne na holu na piętrze oraz pomiędzy stołówką a świetlicązaprojektowano jako
przesuwne ściany mobilne z wypełnieniem szkłem bezpiecznym od wysokości 90cm oraz
panelami nie przeziernymi w kolorze szarym RAL 7036. W ścianienakorytaruu pierwszego
piętra zaprojektowano dodatkowo drzwi o szerokości90 cm w świetle.

6.

Proszę o sprecyzowanie anĘpoślizgowościwykładziny PCV, w opisie jest Rl1, natomiast na
rysunku Rl0?
odpowiedŹ:
ZamawiającY wymaga' aby wykładzina PCV miała antypoślizgowośóminimum R10'

7.

Proszę o sprecyzowanie na podstawie którego opisu należy wycenió ściankimobilne czy na
podstawie opisu z pkt. 6.14 opisu technicznego czy na podstawie opisu zawartego na
rysunkach 4,5,6 projektu wykonaw czego.
oclpowiedź:
odpowiedŹ na powyższe pytanie znąjduje się w odpowiedzi do pytania nr 5 do SIWZ.

8. Czy w

zakresie postępowania wchodzi dostarczenie wyposażenia ruchomego SzkoĘ tj.
krzeseł, tablic' stolików itd. Przedmiar robót nie zawiera tych elementów, znajdują się one
natomiast w projekcie Pkt' 6 wyposażenie iaranżacja wnętrz?
odpowiedŹ:

odpowiedź na powyższe pytanie znąjduje się w odpowiedzi do pytania nr 3 do sIwZ.
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