ZP.341-14/03/2010

Sobótka, dnia 04.06.2010 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Szkoła Podstawowa nr 2 (budynek główny) - termomodernizacja: docieplenie budynku oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"
Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający – Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
przedstawia treść pytań jakie wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w
dalszej części zwanej SIWZ w dniu 01.06.2010 r. oraz udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy system antypaniczny w drzwiach dwuskrzydłowych ma być tylko na skrzydle czynnym?
Odpowiedź:
System antypaniczny (z montaŜem ukrytym) na skrzydle czynnym; skrzydło czynne ze
światłem przejścia o szer. 120cm.
Pytanie nr 2:
Po wizji lokalnej w budynku szkoły stwierdzono rozbieŜność w ilości stolarki drzwiowej
między specyfikacją a ilością faktyczną w budynku. Proszę o określenie lokalizacji tych
drzwi.
Odpowiedź:
W poz. 16 naleŜy przyjąć 4,2m2 (drzwi Dz5 i D3) oraz uwzględnić demontaŜ drzwi Dz5 w
poz. 15.
Pytanie nr 3:
Od strony zachodniej nie ma w specyfikacji wytyczonych okien w klasie ognioodpornej.
Proszę o wyszczególnienie w/w okien, jeŜeli są przewidziane?
Odpowiedz:
Od strony zachodniej nie występują okna poŜarowe.
Pytanie nr 4:
Proszę sprecyzować co oznacza obudowa z płyt cementowo - włóknowych wyszczególniona
przy oknach?
Odpowiedz:
Zgodnie z rys. AW.12
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Pytanie nr 5:
Proszę o podanie wymaganej grubości profila okiennego?
Odpowiedz:
Jest to ok. 80mm; wg katalogu wybranego przez Wykonawcę producenta ślusarki.
Pytanie nr 6:
W specyfikacji i umowie istnieje rozbieŜność w planowanej dacie zakończenia robót. Proszę
o podanie właściwej daty?
Odpowiedz:
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr 127197 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010 r.
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych jest to data 30.09.2010 r.
Pytanie nr 7:
Dlaczego w przedmiarze robót w poz. 20,21,22 zostały zakwalifikowane do wymiany tylko
okna 05,07,09,04,06,01,01A,02 natomiast nie wymienia się okien 02A- szt. 1, 03 –szt. 7, 08
szt. 1. Okna 02A –szt. 1, 03 –szt. 7, 08 szt. 1 są ujęte w zestawieniu stolarki okiennej.
Odpowiedz:
W poz. 22 naleŜy ująć okna O2a - 1szt., oraz O8 - 1 szt.; w poz. 21 naleŜy ująć okna O3 7szt. wraz z uzupełnieniem poz. 23 o parapety wewnętrzne i poz. 71 o okapniki, dla okien
(O2a, O3, 08).
Pytanie nr 8:
Dlaczego w przedmiarze robót w poz. 16,17,18 zostały zakwalifikowane do wymiany tylko
drzwi Dz1, Dz2, Dz3P,D3 natomiast nie są wymienione drzwi Dz4- szt.1, Dz5 – szt.1, D1P –
szt.1, D2P – szt. 1. Drzwi: Dz4 –szt1, Dz5 5 –szt1, D1P –szt.1, D2P- szt.1 są wykazane w
zestawieniu stolarki drzwiowej.
Odpowiedz:
W poz. 16 naleŜy przyjąć 4,2m2 (drzwi Dz5 i D3) oraz uwzględnić demontaŜ drzwi Dz5 w
poz. 15. Pozostałe opisane w pytaniu drzwi zostały wymienione w I etapie inwestycji.
z up. BURMISTRZA
mgr Hanna Piwowarska
Zastępca Burmistrza

Pismo sporządziła:
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