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Dotyczy: Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach 3

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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, czy samojezdny podest elektryczny nożycowy (pozycja
nr 252 przedmiaru BUD modernizacja inwestorski – PR) należy ujmować
w wycenie. Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów technicznych, typu,
przykładowego producenta.
Odpowiedź:
W opis ie  technicznym wskazano do ce lów serwisowych e lementów
zabudowanych w sufitach na hali wyposażenie obiektu w aluminiowe rusztowania
przejezdne typu wieża jezdna o minimalnych wymiarach podestu roboczego
150x180cm wysokość robocza min 10m, dopuszczalne obciążenia 2,0kN/m2.
Opis str nr 14 punkt opisu 3.4. Rozwiązania projektowe. Do wyceny należy
przejąć rozwiązanie jak wyżej.
Pytanie 2
Proszę o uszczegółowienie pozycji nr 6 przedmiaru „WYMIENNIK - 2-BD-19_p” –
proszę o podanie parametrów technicznych, typu, przykładowego producenta
kompaktowego węzła ciepła (brak projektu)
Odpowiedź
Zamawiający zamieści dokumentację uzupełniającą dotyczącą wymiennika
ciepła.
Pytania 3
Proszę o podanie typu i przykładowego producenta central wentylacyjnych.
Odpowiedź
Zamawiający zamieści dokumentację uzupełniającą dotyczącą central
wentylacyjnych.
Pytanie 4
Proszę o uzupełnienie zestawienia materiałów dla instalacji sanitarnych.
Odpowiedź
Zestawienie materiałów dot. instalacji sanitarnych zawarte jest w opisie
technicznym.
Pytanie 5
Jednym z elementów wyceny jest zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu
do R15, poprzez malowanie farbami pęczniejącymi. Informacja o ciężarze
konstrukcji zamieszczona w przedmiarze jest mało precyzyjna do oszacowania
zakresu prac. Proszę o informację czy zamawiający dysponuje rysunkami
konstrukcji dachy aby móc określić przekroje kształtowników?
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada dokumentacji pozwalającej określić profile stalowe
konstrukcji dachu
Pytanie 6
Wnosimy także o wyjaśnienie poniższego:
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W kosztorysie robót budowlanych poz. 252 jest "Dostawa - samojezdny podest
elektryczny nożycowy o minimalnej wysokości podnoszenia 9m", wg opisu
architektonicznego "dla potrzeb serwisowania elementów zabudowanych
w sufitach na hali wyposażenie obiektu w aluminiowe rusztowania przejezdne
typu wieża jezdna o minimalnych wymiarach podestu roboczego 150x180cm
wysokość robocza min 10m, dopuszczalne obciążenia 2,0kN/m2." Co należy
przyjąć?
Odpowiedź
W opis ie  technicznym wskazano do ce lów serwisowych e lementów
zabudowanych w sufitach na hali wyposażenie obiektu w aluminiowe rusztowania
przejezdne typu wieża jezdna o minimalnych wymiarach podestu roboczego
150x180cm wysokość robocza min 10m, dopuszczalne obciążenia 2,0kN/m2.
Opis str nr 14 punkt opisu 3.4. Rozwiązania projektowe. Do wyceny należy
przejąć rozwiązanie jak wyżej.
Pytanie 7
Brak projektu wymiennikowni, proszę o uzupełnienie dokumentacji bez tego
niemożliwa jest wycena kosztorysu nr 2/BD/19 technologia węzła wymiennikowni.
Odpowiedź
Zamawiający zamieści dokumentację uzupełniającą dotyczącą wymiennika
ciepła.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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