
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.34.2020 Gliwice,  20-05-2020 r.

nr kor. UM.460607.2020 

Dotyczy: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM"
w Gliwicach przy ul. Derkacza 10

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), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W przedmiarze robót: Zadanie nr 2-wymiana stolarki nie ujęto okna "O10"
w wymiarze 1,40x1,45 EI60. Czy należy ująć okno "O10"?
Odpowiedź:

W przedmiarze robót: Zadanie nr 2-wymiana stolarki należy ująć okna "O10"
w wymiarze 1,40x1,45 EI60. Zamawiający dokona w tym zakresie stosowanej
modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 20.05.2020 r.
poprzez dodanie przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 2 - wymiana stolarki
do załącznika nr 6 do SIWZ (dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych).

Pytanie nr 2:

Nie ma możliwości wykonania u producentów okien z pcv w wykonaniu  p.poż.
EI60 (dotyczy okien O9, O22, O23, O14, O18, O15). Sugerujemy  wykonanie tych
okien w aluminium. Prosimy o wyrażenie zgody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie okien z aluminium.

Pytanie nr 3:

Według pkt 3.9 opisu technicznego do projektu wykonawczego należy na 
parapetach wykonać zabezpieczenia kolcami przeciwko ptakom. Przedmiary nie
obejmują tych robót. Czy należy policzyć zabezpieczenia przeciwko ptakom i z
jakiego materiału?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót należy ująć zabezpieczenia kolcami przeciwko ptakom
na parapetach. Zamawiający dokona w tym zakresie stosowanej modyfikacji
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 20.05.2020 r. poprzez
dodanie przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 2 - wymiana stolarki
do załącznik nr 6 do SIWZ (dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych). Zabezpieczenia kolcami przeciwko
ptakom na parapetach należy wykonać z PCV lub równoważne.

Pytanie nr 4:

W przedmiarze robót: Zadanie nr 2-wymiana stolarki w poz 14 okno "O18" 
powinno być w ilości 3 sztuk a nie 2 sztuk. Czy należy ująć 3 szt okna "O18"?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót: Zadanie nr 2-wymiana stolarki w poz 14 okno "O18" należy
ująć 3 sztuki okien. Zamawiający dokona w tym zakresie stosowanej modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 20.05.2020 r. poprzez
dodanie przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 2 - wymiana stolarki
do załącznik nr 6 do SIWZ (dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych).

Pytanie nr 5:

Czy klasa antywłamaniowa RC1 ma być zastosowana tylko w zakresie parteru
(jak zapis na poszczególnych zestawieniach okien), czy również w zakresie
piwnicy?

Odpowiedź:

Klasa antywłamaniowa RC1 ma być zastosowana tylko na parterze.

Pytanie nr 6:

Brak w dokumentacji projektowej zestawienia dla drzwi stalowych o oznaczeniu
od D1 do D5. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zestawienia dla drzwi stalowych o oznaczeniu od D1 do D6 znajduje się
w dokumentacji projektu budowlanego załącznik nr A17.

Pytanie nr 7:

Brak w dokumentacji projektowej zestawienia dla witryny z drzwiami PCV
o oznaczeniu D6. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zestawienia dla drzwi stalowych o oznaczeniu od D1 do D6 znajduje się
w dokumentacji projektu budowlanego załącznik nr A17.

Pytanie nr 8:

Projekt zakłada wymianę oświetlenia podstawowego, natomiast zamawiający nie
zamieścił jakichkolwiek rysunków branży elektrycznej a jedynie opis. Prosimy
o uzupełnienie projektu o rysunki branży elektrycznej.

Odpowiedź:
Zakres robót jest określony według opisu i przedmiaru. Nie wykonano rysunków
dotyczących wymiany oświetlenia.

Pytanie nr 9:
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Na rysunku nr A2-Rzut parteru pomiędzy osiami 1 i 2 widnieje zapis, iż "barierki
dla niepełnosprawnych do przełożenia". Brak pozycji w przedmiarach. Czy należy
wycenić przełożenie barierek dla niepełnosprawnych ?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót należy ująć przełożenie balustrad dla niepełnosprawnych.
Zamawiający dokona w tym zakresie stosowanej modyfikacji specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w dniu 20.05.2020 r. poprzez dodanie
przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 1.2  - docieplenie ścian do załącznik
nr 6 do SIWZ (dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych).

Pytanie nr 10:

Na rysunku nr A5-Rzut dachu widnieje zapis: "Kominy należy nadmurować
o 30cm, wykonać nowe czapy kominowe z betonu-jak istniejące". Brak pozycji
w przedmiarach. Czy należy wycenić nadmurowanie kominów i wykonanie
nowych czap ?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót należy ująć nadmurowania kominów oraz czapy kominowe.
Zamawiający dokona w tym zakresie stosowanej modyfikacji specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w dniu 20.05.2020 r. poprzez dodanie
przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 1.1 - cały dach z częściową wymianą
konstrukcji i tarasami do załącznik nr 6 do SIWZ (dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).

Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie technologii wykończenia powierzchni bocznych kominów ?

Odpowiedź:

Powierzchnie boczne kominów powyżej poziomu poddasza ocieplić wełna
mineralną otynkować na siatce wg. wybranego systemu, miejsce styku z dachem
obróbka blacharska do wysokości 30cm na ściance komina.

Pytanie nr 12:

Z jakiego materiału wykonać parapety wewnętrzne, skoro w opisie technicznym
podano pkt.3.5 z pcv a w przedmiarze wpisano "konglomerat"?

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu zgodnie z przedmiarem
robót.

Pytanie nr 13:

W przedmiarze zadanie nr 1.2 Docieplenie ścian brak pozycji przedmiarowej
na przyklejenie styropianu do docieplenia ościeżnic okiennych i drzwiowych gr.
2cm zgodnie z opisem technicznym pkt.3.4. Czy należy skalkulować docieplenie
ościeży ?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót należy ująć przyklejenie styropianu do docieplenia ościeżnic
okiennych i drzwiowych gr. 2. Zamawiający dokona w tym zakresie stosowanej
modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 20.05.2020 r.
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poprzez dodanie przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 1.2 - docieplenie
ścian do załącznik nr 6 do SIWZ (dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).

Pytanie nr 14:

Z jakiego materiału wykonać parapety zewnętrzne, skoro w opisie technicznym
pkt 3.5 wpisano z "wykonać jako aluminiowe gr. 1,5,, systemowe do okien pcv",
a w przedmiarze "blacha stalowa ocynkowana powlekana"?

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót "blacha
stalowa ocynkowana powlekana".

Pytanie nr 15:

W Opisie technicznym – TOM Branża sanitarna instalacje solarne w pkt. 2.4
zapisano: ,,Kolektory układa SA na konstrukcji wsporczej wg osobnego
opracowania. Konstrukcja posiada wzdłużne belki, które można zmieniać, zmiana
rozstawu”. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji
o przedmiotowe opracowanie dotyczące podkonstrukcji pod solary, oraz
o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje związane z wykonaniem
podkonstrukcji pod kolektory słoneczne.

Odpowiedź:

Sposób oparcia i mocowania uzależniony jest od Wykonawcy. Projektant pisząc
"wg odrębnego opracowania", miał na myśli, że rozwiązanie mocowania
przedstawia Wykonawca instalacji solarnej i wycenia ją w swojej ofercie. Nie
projektuje się sposobu mocowania solarów.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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