
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  02-10-2020 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:
Do przetargu należy przedłożyć kosztorysy szczegółowe. W przedmiarach
znajduje się pozycja pn.: AT43/103/6-Ścianki działowe z na pojedynczej
metalowej konstrukcji nośnej grubości100 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym. Grubość przegrody 15 cm 2 x płyta typ F, 2 x płyta typ f.
Przegroda ppoż. płyt cementowo-włóknistych. Jest to katalog dotyczący
sys temów suche j  zabudowy  w  techno log i i  R ig ips .  Po  konsu l t ac j i
z przedstawicielem firmy Rigips, który przekazał mi katalog nakładów rzeczowych
nr AT-43, dostałam informację, że tablica 103 ma tylko 3 kolumny. Nie ma
kolumny 6 jak jest wskazane w pozycji. Proszę o przesłanie rozpisanej
szczegółowej pozycji, zawierającej robociznę, materiały i sprzęt.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary, w tym podane podstawy
wyceny z katalogów nakładów rzeczowych stanowią jedynie element pomocniczy,
a dobór podstawy wyceny w kosztorysach należy do kompetencji Wykonawcy.
Zamawiający w zakresie wskazanych pozycji przedmiarowych dokonał w dniu
24.09.2020 r. modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę nazwy
katalogu nakładów rzeczowych z AT 43/103/6 na AT/43/106/6. Ponadto,
w zakresie parametrów płyt do montażu ścianek działowych wskazanych w „SST
16.0.Sufity podwieszane, elementy GK i Elementy akustyczne” Zamawiający
dokonał modyfikacji zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 02.10.2020 r.
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