Jakubów, dnia 20 stycznia 2016 r
IN.271.1.2016.AW
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. poz. 2164) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego
z zapytaniami i wyjaśnienie zapisów treści SIWZ w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mistów gmina
Jakubów” tj:
1. Prosimy o zamieszczenie załączników do SIWZ: Oferta, Wykaz osób, które będą wykonywać
niniejsze zamówienie oraz Wykaz wykonanych robót budowlanych w wersji edytowalnej.
2. Dotyczy przedmiaru wyposażenia technologicznego-koszykówka - Prosimy o wyjaśnienie
rozbieżności między przedmiarem, a projektem rzutu hali sportowej. W przedmiarze ujęto 2
szt. Koszy treningowych do koszykówki, a na rysunku rzutu hali sportowej 4 szt. Prosimy o
podanie, ile sztuk należy przyjąć w ofercie.
3. Dotyczy poz. 173 i 174 przedmiaru robót budowlanych - W w/w pozycjach przedmiaru robót
budowlanych ujęto sufit podwieszany w hali sportowej (785m2), który nie ma
odzwierciedlenia w dokumentacji projektowej. Prosimy o podanie parametrów sufitu
podwieszanego na hali sportowej, jakie należy wycenić w w/w pozycjach.
4. Dotyczy poz. 148 przedmiaru robót budowlanych - W w/w pozycji przedmiaru robót
budowlanych podane jest pokrycie dachu hali sportowej w ilości 888 m2 płytą warstwową z
rdzeniem poliuretanowym grubości 12 cm. W dokumentacji projektowej oraz w opisie
technicznym (dział 4.6) zaprojektowano również płytę warstwową gr.12 cm, natomiast w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dział 1.18 pkt.1.3 podana jest grubość 16
cm. Prosimy o podanie jaką grubość płyty warstwowej należy przyjąć do wyceny.
5. Dotyczy wykonania elewacji – Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem,
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania robót. W przedmiarze robót,
jak również w opisie technicznym ujęto ocieplenie elewacji ze styropianu EPS 70 gr. 15cm
oraz wyprawę zewnętrzna z tynku mineralnego. W dokumentacji projektowej na rysunku
elewacji wschodniej (rys.7a) podane jest ocieplenie z wełny mineralnej gr.15 cm o gęstości
150 kg/m3 i wyprawę z tynku mineralnego, natomiast w specyfikacji technicznej wykonania
robót dział 1.15 pkt.2.2.3. podano ocieplenie styropianem EPS 70 oraz wyprawę elewacyjna z
tynku silikonowego (pkt 2.2.7). Prosimy o jednoznaczne podanie jakie materiały należy
wycenić w ofercie na wykonanie elewacji.
6. Dotyczy poz.229 przedmiaru robót budowlanych – W w/w pozycji widnieje opis: Daszki
systemowe na wspornikach ze stali nierdzewnej, szkło mocowane punktowo, mocowanie ze
stali nierdzewnej, szklenie USG lub ESG- wymiary-szerokość 2,00 m, wysięg1,20 m
natomiast w opisie technicznym w dziale 4.6 przewidziano: Daszki nad wejściem do Sali
gimnastycznej systemowe pokryte poliuretanem. Prosimy o podanie, z jakiego materiału
daszki w ofercie należy wycenić.
7. Dot. Dz.9.6 Opisu technicznego – W opisie technicznym opisane jest wyposażenie
przeciwpożarowe. Prosimy o odpowiedź, czy w ofercie należy wycenić Instrukcję
bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem.

8. Dotyczy robót teletechnicznych – Zamieszczona na stronie Zamawiającego dokumentacja
projektowa oraz przedmiar robót nie przewidują wykonania instalacji teletechnicznej tzn.
monitoringu, nagłośnienia, kontroli dostępu itp. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe roboty
nie wchodzą w zakres przetargu.

Odpowiedź na pytanie 1.
Zamawiający na stronie Biuletynu Informacji Publicznej nie może zamieścić wymienionych
załączników w wersji edytowalnej.
Odpowiedź na pytanie 2.
Należy przyjąć 2 szt. koszy treningowych do koszykówki – nie montujemy koszy na ścianie z
drabinkami.
Odpowiedź na pytanie 3.
W wymienionych pozycjach przedmiaru pomyłkowo ujęto sufit podwieszany, sufit nie będzie
wykonywany.
Odpowiedź na pytanie 4.
Należy przyjąć do kalkulacji płytę z rdzeniem poliuretanowym grubości 12 cm o
współczynniku przewodności cieplnej U=0,18 W/m2K.
Odpowiedź na pytanie 5.
Należy przyjąć do kalkulacji ocieplenie ze styropianu gr.15 cm z wyprawą elewacyjną z
tynku silikonowego.
Odpowiedź na pytanie 6.
Należy przyjąć do kalkulacji daszki nad wejściami do Sali gimnastycznej systemowe pokryte
płytą poliuretanową.
Odpowiedź na pytanie 7.
Należy wycenić i dostarczyć wyposażenie przeciwpożarowe.
Odpowiedź na pytanie 8.
Nie przewiduje się wykonywania instalacji teletechnicznej tj. monitoringu, nagłośnienia
i kontroli dostępu.
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