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wYJAŚNIENIA TREŚCI sPEcYFIKAcJI IsToTNYcH wARUNKÓw zAMÓwIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

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

Działając rra podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dniaŻ9 sĘcznia 2004 roku - Prawo zamówiett
publicznych (Dz. U' z2019 r., poz. 1843 ze zm.) poniżej przedstawiam treśó zapytań, jakie wpłynęły
do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. W

przedmiarze robótbranŻy elektrycznej kontroli dostępu jest 12 szt. a w projekcie jest
Prosimy o informację, czy zmienió ilośó w kosztorysie ofeńowym

15

odpowiedź 1:
Wprowadzono korektę do przedmiaru. Poprawiony przedmiar został zamieszczony na
stronie Zamaw iające go po d niniej szym zam ówieniem.

2. W

przedmiarze robót branży elektrycznej projektorów multimedialnych jest

7

szt' a w

projekcie 8 szt. Prosimy o informację, czy zmienió ilośó w kosztorysie ofertowym

odpowiedź 2:
Wprowadzono korektę do przedmiaru. Poprawiony przedmiar został zamieszczony na
stronie Zamaw iającego pod niniej szym zamówieniem.

3'

Brak

w

przedmiarze uchwytów sufitowych do projektorów szt' 8. Prosimy

o

korektę

przedmiaru

odpowiedź 3:

UchwyĘ sufitowe należy ująó
multimedialnymi/wprowadzono

t|.

CCl

w

komplecie
korektę do przedmiaru.

z

projektorami

V: nronitota, stacji klicrrckiej cctv. punktu dostępowego Wllll.
dysków twnrclych lile sr,t'l Proninly o k'rrrek-tę 1rlzedltl inl'u,

Bt'ak w przocltttinrze rtlbót

odpowiedź 4:
Ww. urządzenia należy ująć jako komplet w pozycji nr 1Ż4 przedmiaru. Wprowadzono
korektę do przedmiaru.

5.

Brak w przedmiarzeopraw oświetleniowych na poddaszu' Prosimy o korektę przedmiaru.

odpowiedź 5:
Wprowadzono korektę do przedmiaru. Poprawiony przedmiar został zamieszczony na
stro nie Zamawiające go pod niniej szym zamówieniem.

6'

Brak w przedmiarze ekranów multimedialnych. Prosimy o informację, czy ująó je kosztorysie
ofertowym - jeżelitak to ile szt. i jaki typ.

odpowiedź 6:

W ramach przedmiotu zamówienia nie należy dostarczaó ekranów

multimedialnych.
Instalację pod przyszłościowymontaż przedmiotowego sprzętu należy wykonać zgodnie
z dokumentacją projektową.

7.

oprawy oświetleniowe_ są podane tylko moce opraw - prosimy o podanie przykładowych
typów opraw

odpowiedź 7:

Należy ująć oprawy o parametrach (projektowej mocy

i

strumienia świetlnego) nie

gorszych niż podane w dokumentacji projektowej

8'

Brak w projekcie oddymiania klatki schodowej. Prosimy o udostępnienie dokumentacji

odpowiedź 8:
Dokumentacja projektowa nie zawiera oddymiania klatki schodowej.

9.

Brak w przedmiarze

PELi

ściennych. Prosimy o korektę przedmiaru

odpowiotlź 9:
Należy ująć gniazdka wtyczkowe zgodnie z przedmiarem.

l

0' Prosimy o informację , czy szafa dystrybucyjna GPD jest już na wyposazeniu szkoły i na|eĘ ją
tylko doposaŻyc na potrzeby rozbudowanej szkoĘ, czy należy ująó nową szafę GPD na
potrzeby całej szkoĘ z kompletnym wyposazeniem podanym na rysunku IE 6

odpowiedź 10:
Należy ująó nową szafę GPD na potrzeby rozbudowywanej częściszkoĘ.

l1. Prosimy o informacjQ, a4 w zakres postępowanie wchodzi wycena wyposażenia meblowego
oraz wyposaŻenia kuchni zawartego w dokumentacji architektonicznej. Brak w przedmiarue
robót pozycji uwzględniającej dostawę imontaż wyżej wymienionego wyposażenia_
odpowiedź 11:
Wyposażenie kuchnie nie stanowi przymiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby
podejścia pod zaplanowane urządzenia zostaĘ wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową.
12. Prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej doĘczącej rozbiórek

odpowiedź 12:
Zamawiający nie dysponuje odrębnym opracowaniem w zakresie rozbiórek. W projekcie
w wystarczający sposób opisano zakres rozbiórek; rozbiórka dotyczy części parterowej
istniejącej szatni * rozbiórka stropodachu, ścian i fundamentów, rozbiórka fragmentu
istniejącego korytarza (łącznika), zakres rozbiórki który został z^zn^czony na
rysunkach
rozbiórka dachu, stropu, ściani fundamentów.
trakcie rozbiórki

sprawdzać

na

bieżąco przyjęte schemaĘ konstrukcyjne

i 'W
występujące

sposoby
wykonania elementów konstrukcyjnych: belek stropowych , elementów podparcia ściany
słupki itp. W przypadku wątpliwości wezrvać projektanta. Całośórobót wykonywać pod
ścisĘmnadzorem osób posiadających uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej.''

13. Prosimy o informacje, czy dopuszczalne jest okleinowanie okien

PCV zamiast ich malowania

odpowiedź 13:
Zamawiający wyraża zgodę na okleinowanie okien PCV.

14. Prosirny

o

informaoję, jakq ilośó zaczcpów antywłamaniowych należy zastosowaó otaz w

ktÓrych sl<rrydłnoh

odpowiedź 14:
Zaczepy wg. producenta okien w każdym skrzydle.

15. Prosimy

o informacjg, czY w oknach naleŻy zastosowaó szklenie bezpieczne? Jeślitak, to

jakiej klasy i czyjedno czy obustronnie?

odpowiedź 15:
Nie należy stosować okien z szybami zbezpiecznego szkła.

16.

W

zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. 28) mamy informację: ''szklenie szkłem
bezpiecznym''. Prosimy o informację jakiej klasy szkło bezpieczne naleĘ przyjąó do ofeĘ

otaz czy na ono byó jednostronne czy dwustronne

odpowiedź 16:
Szyby zamontowane w drzwiach mają być bezpieczne z|<ażdej strony.

17' Prosimy o doprecyzowanie pojęcia okien ''dodatkowo sterowanych z poziomu podłogi''. Tego

typu sterowanie można wykonaó np. przy pomocy tzw' noĘc

i

występuje wyłącznie w

kwaterach uchylnych.

odpowiedź 17:
Zamawiający poprzez stwierdzenie'|dodatkowo sterowanych z poziomu podłogi" rozumie
możliwośó otwierania okien z poziomu podłogi.
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