
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  29-09-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Pozycja 1.9.1.2.9 przedmiaru robót tomu III branży budowlanej zakłada naprawę
ubytków elementów attyki na 15% powierzchni. Zakres ten nie obejmuję
renowacji tralek, wolut oraz kul, gzymsów. Nie uwzględniono również robót
malarskich. Poniżej przedstawiamy zdjęcia stanu istniejącego [zdjęcia
w z łączniku nr  1  do n in ie jszej  odpowiedzi ] .  Zwracamy s ię  z  prośbą
o doprecyzowanie technologii i przedmiaru związanych z ich naprawą,
oczyszczeniem oraz malowaniem. Prosimy również o informację czy pozycje
dotyczące renowacji cegły obejmują również attyki.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pozycja 1.9.1.2.9 nie występuje w przedmiarze tomu
III branży budowlanej. Pozycja 1.9.1.2.9 przedmiaru robót tomu II branży
budowlanej (Naprawa ubytków w elementach attyki) zakłada wykonanie
odspojenia luźnych elementów, zagruntowanie powierzchni, wykonanie
uzupełnień przy pomocy specjalnych zapraw, pokrycie naprawianych elementów
powłoką ochronną.
W zakresie renowacji tralek, wolut kuli oraz gzymsów zostaną  dodane pozycje
przedmiarowe w dziale "Prace renowacyjne na elewacji".
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia
w zakresie przedmiaru oraz opisu technicznego Projektu Wykonawczego Branży
architektonicznej.
Ponadto informujemy, że pozycje przedmiarowe dotyczące renowacji cegły (tomu
II) obejmują również attyki.

Pytanie nr 2:
W nawiązaniu do pisma Miejskiego Konserwatora Zabytków zrezygnowano
z czyszczenia elewacji. Prosimy o informację, czy w związku z powyższym należy
pozostawić graffiti na cokole (zdjęcia poniżej) [zdjęcia w złączniku nr 1
do niniejszej odpowiedzi].

Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia obejmuje również usuniecie graffiti z elewacji. W tym
zakresie zostanie dokonana modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia poprzez
dodanie pozycji przedmiarowych oraz wprowadzenie dodatkowych zapisów
w opisach technicznych Projektów Wykonawczych Branży architektonicznej.
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Pytanie nr 3:
Opis projektu wykonawczego zakłada „Remont kamiennych schodów
zewnętrznych, kolumn i belkowania nad wejściem głównym poprzez mycie
ciśnieniowe, piaskowanie i zagruntowanie”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
robót.

Odpowiedź:
W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
poprzez dodanie pozycji przedmiarowych w dziale "Prace renowacyjne
na elewacji".

Pytanie nr 4:
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów
i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji
przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz
z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu
wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny
równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest
zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji –
prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie
materiałów i  urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi
parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego
materiału lub urządzenia.

Odpowiedź:
Zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia część V zdanie 2
i 3: "Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych
w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione
w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych
parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego
układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich
ewentualn ie wymaganych uzgodnień,  w tym zaakceptowania zmian
materiałowych przez projektanta i Zamawiającego."
Procedurę zatwierdzenia wyrobów planowanych do zabudowania określa § 3 ust.
2 pkt 19) ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ - wzór umowy. Natomiast warunki
dokonywania zmian umowy określa §10 ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ - wzór
umowy. W ofercie natomiast należy wycenić zakres prac zgodny z dokumentacją
przetargową. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z rozdziałem 18 SIWZ - Opis
sposobu obliczania ceny.

Załącznik:
1. zdjęcia do pytania nr 1 i 2

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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