
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  16-10-2020 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:

W związku z publikacja odpowiedzi do treści SiWZ ZA.271.36.2020, pytanie 14,
z dnia 10.09.2020 o treści :
„2) dodanie następujących pozycji w dziale 1.7.8 do przedmiaru robót tomu II
branży budowlanej (cz. 5 ZALACZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Wstępne mechanicznie usuniecie wierzchnich warstw farby olejnej przez
zeszlifowanie powierzchni 110,94m2”
„Piaskowanie niskociśnieniowe - pod ciśnieniem 0,5-4 barów z użyciem
elektrokorundu zwykłego 110,94m2”
„Wzmocnienie strukturalne powierzchni  cegieł  za pomocą preparatu
krzemoorganicznego poprzez powleczenie powierzchni cegieł; oczyszczone
elementy 110,94m2”
„Wypełnienie nierówności wątku ceglanego i ubytków spoin za pomocą zaprawy
wapienno piaskowej z dodatkiem białego cementu; szacuje się konieczność
uzupełnienia ok. 5%. 5,55m2”
„Impregnacja strukturalna powierzchni oczyszczonych. 110,94m2”
Prosimy o modyfikację ilości przedmiarowych z 110,94 m2 na 1390,0 m2 dla
zakresu oczyszczenia ścian. Zakres opisany w odpowiedzi obejmuje dwie klatki
schodowe, korytarze (lamperie + pilastry), sale lekcyjne (cokoły) – podana ilość
w odpowiedzi znacząco odbiega od rzeczywistej ilości do wykonania dla w-w
zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy ceglane wewnątrz budynku szkoły
min.: filary, pilastry, lamperie, sklepienia i obramowania drzwi itp. należy poddać
renowacji zgodnie z pozycją 1.7.8 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej
(cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ).

W zakresie tym została dokonana modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
zgodnie z zawiadomieniem o modyfikacji siwz z dnia 16.10.2020 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że cenę oferty należy obliczyć zgodnie
z rozdziałem 18 SIWZ - Opis sposobu obliczania ceny, a dołączone przedmiary
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stanowią jedynie element pomocniczy.

UWAGA!
W związku z modyfikacją siwz z dnia 16.10.2020 r. odpowiedniej zmianie
w zakresie ilości przedmiarowych ulega treść odpowiedzi udzielonej w dniu
11.09.2020 r. przez Zamawiającego na pytanie nr 14.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych

Kopia aa.
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