
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  08-10-2020 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:
Dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej. Instalacja w budynku sali koncertowej.
Na rysunku S.W.02 (Rzut Sali koncertowej; Instalacja wentylacji) oznaczono
„Czerpn ie  śc ienne zgodn ie  z  a rch . ” ,  na tomias t  na  rysunku branży
architektonicznej AW.III.01 (Rzut parteru) oznaczono „Czerpnia ścienna wg
proj.wentylacji”. O czerpniach powietrza dla centrali wentylacyjnej NW11 nie
wspomina żaden z opisów technicznych, nie zostały również uwzględnione
w przedmiarach. Jedynym rysunkiem na którym rzeczone czerpnie są widoczne
to rysunek branży architektonicznej AW.III.04 (Przekrój B-B; Podłużny), na którym
3 czerpnie zostały oznaczone symbolem E2, który z kolei jest wyjaśniony
na rysunku AW.III.07 (Elewacja południowo-zachodnia): „E2 – Kratki wentylacyjne
– stal malowana proszkowo kolor paskowy (zbliżony do koloru elewacji
z klinkieru) wymiary wg branży wentylacyjnej. Mimo to, nie sposób znaleźć
w dokumentacji projektowej informacji o czerpniach oraz ich wymiarach.
Uprzejmie proszę o uzupełnienie informacji odnośnie sposobu montażu czerpni;
czy dostawa
i montaż czerpni leży po stronie branży budowlanej czy po stronie instalatorów
wentylacji; jakie są wymiary, typ oraz ilość czerpni oraz o korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia
w zakresie czerpni ściennych zgodnie z treścią zawiadomienia o modyfikacji siwz
z dnia 08.10.2020.

Z poważaniem
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