Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nasz znak:
ZP.272.RL.4.2018/2

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja
publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie.

Data:
2018 – 03 – 09.

budynku

użyteczności

W odpowiedzi na zapytania wniesione do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(siwz), informuję jn.
ZAPYTANIE nr 1 z dnia 02.03.2018 r. (e-mail
Pytanie:
Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn.:
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 2
W OSTRÓDZIE"
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie braku w przedmiarze pozycji dotyczącej wymiany balustrad
zewnętrznych.
Wg. opisu w dokumentacji wymiana balustrad wchodzi w zakres zamówienia.
Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualne podanie ilości jak również rysunku wykonawczego.
Odpowiedź:
Balustrady nie wchodzą w zakres zamówienia.

ZAPYTANIE nr 2 z dnia 05.03.2018 r. (e-mail
Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn.:
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 2
W OSTRÓDZIE"
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie :
Pytanie 1:
Czy w zakres zamówienia wchodzi wg. opisu technicznego z uwagi na projektowane warstwy
dociepleniowe, konstrukcje wsporcze dla podstaw klimatyzatorów zaprojektowano przedłużenia
w postaci odpowiednich prętów gwintowanych ze stali ocynkowanej kotwione w murze za pomocą
zaprawy żywicznej konstrukcją dystansową w postaci rur stalowych.
Brak w przedmiarze.
Jeśli tak to prosimy o podanie ilości wymienionej konstrukcji i klimatyzatorów dla których należy
wykonać wymienioną konstrukcję.
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Odpowiedź:

Podstawa
wyceny

Opis

J.m.

Ilość

1

Analiza
indywidualna

Demontaż i montaż jednostek
zewnętrznych klimatyzacji

szt.

6,00

2

Analiza
indywidualna

Demontaż i montaż tablic
reklamowych i informacyjnych

szt.

35,00

L.p.

Pytanie 2:
Prosimy o podanie ilości tablic informacyjnych, klimatyzatorów, innych elementów przeznaczonych
do demontażu i ponownego zamontowania po ukończeniu prac budowlanych.
Odpowiedź:
Wg dokumentacji projektowej rys. nr a09, a10, a11 i a12, zgodnie z ww. przedmiarem (poz. 1 tabeli
z odpowiedzi na pytanie 1).
Pytanie 3:
Prosimy o załączenie szczegółowego opisu i rysunku technicznego dla projektowanych krat
okiennych.
Odpowiedź:
Zgodnie z załączonym rysunkiem – krata okienna nr 2.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
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