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  Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie. 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  ZP.272.00037.2017   20.09.2017 r. l.dz.: ZP.KW-00366/17  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły oraz zadane zostały na zebraniu wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI: 
1. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlając różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zaprojektowane drewno, to lita deska Hevea, która jest sprowadzana do nas z Azji. Ten typ deski nie jest optymalnym rozwiązaniem, nie stosuje się go na halach sportowych. Ze względu na przejrzystość linii boisk na posadzce sportowej wybiera się takie gatunki drewna jak buk, dąb ewentualnie klon. Dąb charakteryzuje się bardzo dobrą higroskopijnością oraz stabilnością wymiarową. Klon kanadyjski jest również stabilny wymiarowo  i najbardziej odporny na pochłanianie wilgoci z otoczenia. Od dłuższego już czasu firmy wykonawcze odchodzą od realizacji podłóg sportowych z panelem litym. Wynika to głównie z rozlicznych reklamacji, dotyczących nadmiernej i ponadnormatywnej pracy panela, co jest skutkiem jego małej odporności na działanie wilgoci znajdującej się w przestrzeni podposadzkowej oraz na hali. Sugerujemy zatem, aby skłonić się jednak ku systemom z deską warstwową. Profesjonalne nawierzchnie wykonane z paneli warstwowych, dzięki specjalnej technologii produkcji mają zwiększoną odporność na zmiany wilgoci. Rozszerzalność poprzeczna litej klepki przy wilgotności ok. 70 % jest skrajnie wysoka, co będzie powodowało „wstawanie” podłogi. Sytuacja odwrotna będzie mieć miejsce jeśli na sali będzie za mała wilgotność, poniżej 40%. W takiej sytuacji będą się kurczyły, przez co będą widoczne szczeliny pomiędzy poszczególnymi klepkami. Trójwarstwowa krzyżowa konstrukcja paneli (warstwy drewna klejone są na krzyż, w przeciwnych kierunkach ruchu słoi) w 70 % redukuje naturalne ruchy drewna (rozszerzanie i kurczenie) powstające pod wpływem zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Dzięki temu w znacznym stopniu eliminowana jest tendencja do zmiany wymiarów paneli, co w efekcie daje posadzkę praktycznie szczelną i stabilną. Atutem tej konkretnej deski BOEN o gr. 21mm, pokrytej fabrycznie 6 warstwami lakieru, jest warstwa użytkowa, wyjątkowo gruba - 5,5mm, która pozawala Użytkownikowi na wielokrotne cyklinowanie posadzki, czego nie mają analogiczne produkty, Tarketta, Junckers'a, parkiety itp. Ich warstwa użytkowa, ze względu na wysokość łączenia za pomocą pióro-wpustu, wynosi tylko około 3mm, System posiada również światowy certyfikat FIBA. W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację SIWZ i uznanie systemu o poniższych parametrach, jako ten, który należy przyjąć do wyceny. System nawierzchni sportowej powierzchniowo-elastycznej: Nawierzchnia sportowa Singleflex Olympia składa się z następujących elementów: 

1) prefabrykowany legar sprężysty o wymiarach 4000 x 97 x36 mm, 
2) deski świerkowe (ślepa podłoga) o wymiarach 4000 x 97 x 16 mm, 
3) folia PE o grubości 0,05, 
4) parkiet sportowy BOEN buk o gr 21 mm. Dokumenty dotyczące nawierzchni: - Deklaracja właściwości użytkowych EC potwierdzająca zgodność z obowiązującą normą EN 14 904, - Certyfikat FIBA. Odpowiedź: Wymagania dotyczące systemowej podłogi sportowej zostały szczegółowo opisane w Projekcie Wykonawczym Architektura, w Rozdziale XI Roboty wykończeniowe, str. 16-17. Nawierzchnia sportowa Singleflex Olimpia nie spełnia wymagań projektowych. Zamawiający podtrzymuje podane wymagania. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyposażenia kuchennego i elementów, które będę przenoszone  w nowe miejsce, Wykonawca nie udziela gwarancji na wbudowany sprzęt (jest to sprzęt Zamawiającego  o nieznanym Oferentom pochodzeniu oraz stanie technicznym).  Odpowiedź: Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie będzie obejmować przenoszonego wyposażenia pracowni gastronomicznej. 
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3. Prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze, gdzie zostały uwzględniony montaż oraz praca rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji zamówienia. Odpowiedź: Wskazany przez Wykonawcę zakres prac został uwzględniony przez Zamawiającego w ramach robót elewacyjnych w dziale elewacje/izolacje termiczne przedmiaru robót. 
4. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stolarką okienną : 1) fasady szklano – aluminiowe, profile ciepłe wg systemu producenta, szyba zespolona 6HT-Tg10Kr-4H-Tg10Kr-6HT lub inna o podobnych parametrach, U<0,8 W/m2K – czy to jest współczynnik dla szyby, czy dla stolarki? 2) stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi wejściowe i fasady z profili aluminiowych o wysokiej izolacyjności termicznej tzw. profil ciepły (Umax = 0,8W/m2K) czy to jest współczynnik dla szyby, czy stolarki? 3) ścianka S1 - prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny stolarkę zewnętrzną jako dymoszczelną, 4) okna O6, O7 oraz i2 jako ppoż. nie można zrobić uchylnych. Prosimy o wyjaśnienie czy wycenić jako okna stałe czy jako rozwierane z zastosowaniem samozamykaczy?  Odpowiedź: 1) Wskazany współczynnik odnosi się do stolarki. 2) Wskazany współczynnik odnosi się do szyby, współczynnik dla drzwi U<1,3 W/m2K. 3) Ściankę S1 należy przyjąć do wyceny jako dymoszczelną. 4) W przypadku okien o odporności ogniowej należy zastosować okna stałe. 
5. W przedmiarze wyposażenia sali sportowej ujęto wózek do transportu bramek. Czy w związku z tym w ofercie należy uwzględnić wyposażenie boiska w bramki. Jeśli tak to proszę o podanie ich parametrów. Odpowiedź: Wykonanie boiska do piłki ręcznej i wyposażenie w bramki nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca winien wycenić  zgodnie z pozycją 51 przedmiaru Wyposażenie wózki do transportu bramek - 2 szt.  
6. Czy w ofercie należy wycenić tablice multimedialne – 17 szt. zgodnie z przedmiarem robót (wyposażenie)? Czy są to tablice do sal lekcyjnych? Jeśli należy ująć je w ofercie, to prosimy o podanie parametrów technicznych. Odpowiedź: Tablice multimedialne przeznaczone są do sal lekcyjnych i sali sportowej. Zamawiający wymaga aby tablice posiadały minimalne parametry:  

 przekątna 55”,  
 rozdzielczość Full HD,  
 jasność 350 cd/m2,  
 kontrast> 1200: 1,  
 wykonanie w technologii podczerwieni z wbudowanym systemem android,  
 komunikacja z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi i po kablu. 

7. W opisie do projektu opisano winylowe okleiny ścienne korytarzy i sal lekcyjnych, w przedmiarach natomiast ujęto tapety natryskowe. Co należy wycenić? Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić wykończenie ścian  za pomocą tapet natryskowych, przyjmując tapety winylowe na 30% powierzchni wszystkich ścian, jako element ozdobny. Wykonawca winien zastosować tapety natryskowe gładkie o kontrastujących barwach na bazie produktów wodnych, tapeta powinna posiadać właściwości antystatyczne oraz być pokryta wierzchnią warstwą lakieru chroniącego przed osadzaniem się kurzu.  
8. W opisie technicznym dźwigu wysokość nadszybia wynosi 2,6m. Rozwiązanie takie wymaga uzyskania odstępstwa. Jest to budynek nowoprojektowany, dlatego prosimy o określenie maksymalnej możliwej wysokości nadszybia. Odpowiedź: Zamawiający nie występował o wstępną akceptację na instalacje dźwigu o zaniżonym nadszybiu. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie Wykonawcy. Winda zlokalizowana będzie w nowobudowanej części, obsługując także budynek istniejący, który wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Maksymalna wysokość nadszybia wynosi 2,60 m. Dopuszcza się wyprowadzenie szybu windowego na zgodną z przepisami wysokość, pod warunkiem uzgodnienia powyższego z rzeczoznawcą ds. ppoż. w zakresie oddymiania klatki schodowej. 
9. Zgodnie z projektem rozbiórki z terenu budowy należy usunąć istniejący żelbetowy zbiornik. Prosimy  o informacje, czy zbiornik jest pusty. Jeśli nie, to jaką substancją jest wypełniony i po czyjej stronie jest jego opróżnienie? Odpowiedź: Wskazany przez Wykonawcę żelbetowy zbiornik był wykorzystywany jako szambo. Należy liczyć się z obecnością brudnej wody deszczowej. Opróżnienie zbiornika leży po stronie Wykonawcy.  Dane wymiarowe zbiornika znajdują się w Projekcie rozbiórki Rozdział VI pkt 5.  
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10. Z czego jest wykonane ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki? Odpowiedź: Wskazane przez Wykonawcę ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki, wykonane jest głównie z przęseł stalowych, częściowo z płyt betonowych i z siatki. 
11. Jak należy zagospodarować drzewa z wycinki? Czy należy je usunąć na koszt Wykonawcy. Czy usunięcie drzew jest po stronie Inwestora? Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić usunięcie drzew  i ich zagospodarowanie. 
12. Jaka jest grubość warstwy grysu w opasce wokół budynku? Odpowiedź: Warstwa grysu w opasce wokół budynku jest o grubości 15 cm. 
13. Proszę o informacje na temat infrastruktury podziemnej w obszarze prowadzonych prac. Informacje te mogą wpłynąć na dodatkowe koszty i prowadzenie specyficznych robót budowlanych. Proszę o udostępnienie rzeczowej dokumentacji w tym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce zamówienia publiczne aktualną mapę do celów projektowych zawierającą również infrastrukturę podziemną.  
14. Proszę o informację w jakim terminie Zamawiający chce rozpocząć prace budowlane w tym temacie. Czy Zamawiający przewiduje specjalne warunki co do harmonogramu prac i etapowanie tych prac. Jeśli tak to proszę o udostępnienie tych informacji. Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, rozpoczęcie robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy. Przekazanie nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy zgodnie z § 5 ust.1.  Warunki prowadzenia prac zawarte są w Załączniku nr 10 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia. 
15. Proszę o informację jaki profil blachy trapezowej, który przypada na drewno klejone należy wycenić. Dokumentacja nie zawiera takich danych. Proszę o przekazanie szczegółowych danych technicznych. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić blachę trapezową TR93 w układzie 3 przęsłowym o grubości 1,25 mm. 
16. Proszę o informację ile należy zamontować blokad wjazdu - słupek z zawiasem, albowiem w przedmiarze są 4 szt. a na rysunku A pzt/1 jest zaznaczona 1 szt. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić wykonanie  4 słupków z zawiasem, zgodnie z przedmiarem. 
17. Ile należy zamontować drabinek gimnastycznych w Sali sportowej i o jakich wymiarach oraz czy drabinki gimnastyczne są przewidziane do montażu w innych pomieszczeniach? Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić montaż  51 drabinek przyściennych o wymiarach 90x300 cm w sali sportowej, zgodnie z poz. 30 przedmiaru Wyposażenie. Zamawiający nie przewiduje montażu drabinek gimnastycznych w innych pomieszczeniach. 
18. Proszę o podanie ile jest boisk treningowych do koszykówki i do siatkówki. Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dwa boiska treningowe do koszykówki i dwa boiska treningowe do siatkówki. 
19. Czy należy wyposażyć salę sportową w sprzęt do gry w tenisa ziemnego zg. z poz. 44 przedmiaru branży: WYPOSAŻENIE. Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wyposażenie sali sportowej w sprzęt do gry w tenisa ziemnego, zgodnie z poz. 44 przedmiaru Wyposażenie. Na boisku należy zaznaczyć wyłącznie krawędzie boiska do tenisa. 
20. Prosimy o załączenie zestawienia żaluzji. Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: - żaluzje o wymiarach 2,51x8,48m - 2szt. - żaluzje o wymiarach 4,26x1,71m - 1szt. - żaluzje o wymiarach 4,26x1,17m - 1szt. - żaluzje o wymiarach 4,00x1,77m - 1szt. 
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- żaluzje o wymiarach 4,00x1,00m - 1szt. - żaluzje o wymiarach 1,80x1,77m - 1szt. - żaluzje o wymiarach 1,80x1,17m - 1szt. - żaluzje o wymiarach 4,10x1,77m - 1szt. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż biała część elewacji (bez boni) wykonana jest ze styropianu o 5 cm grubszego niż pozostała część elewacji.  
21. Proszę o wskazanie ilości, którą należy przyjąć do wyceny drabinek gimnastycznych. Przedmiar wskazuje inną ilość niż rzut Sali gimnastycznej. Proszę o wskazanie co należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 17. 
22. Proszę o podanie długości wysięgu konstrukcji pod kosze treningowe, Dokumentacja nie przewiduje takich informacji. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić montaż 4 koszy treningowych. Pozycję 41 przedmiaru Wyposażenie – 2 szt. – zestaw koszy treningowych z tablicami epoksydowymi 105 x 180 z regulacją wysokości w ramie metalowej z osłoną dolnej krawędzi z obręczami uchylnymi z siłownikiem gazowym, siatką do obręczy turniejową, sznur 5mm, z konstrukcją umożliwiającą wysięg dopasowany do rozmiarów boiska – należy rozumieć jako zestaw koszy treningowych dla 2 boisk, w skład którego wchodzą 4 kosze. Kosze treningowe należy zamontować w sposób umożliwiający odsunięcie od ściany w zakresie 0 – 130 cm.  
23. Proszę o wskazanie właściwej ilości koszy treningowych do koszykówki - przedmiar przewiduje 2 szt. , natomiast na rysunku zaznaczone są 4 sztuki. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 22. 
24. Proszę o informację czy oferta ma uwzględniać boisko główne do piłki ręcznej. Jeśli tak, to proszę o wskazanie szczegółowych informacji co należy dokładnie wycenić w tym temacie. Odpowiedź:  Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 5. 
25. Zgodnie z przedmiarem należy wycenić „Rolety pionowe w oknach w pomieszczeniu świetlicy, pokojach nauczycielskich salach zajęciowych - rolety wolnowiszące". Proszę o podanie szczegółowych danych technicznych dla tego zakresu robót. Nie ma możliwości wyceny tego zakresu oferty bez szczegółowych danych technicznych. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wycenić rolety materiałowe w kasecie i prowadnicach w kolorze stolarki. Rolety powinny charakteryzować się przenikaniem światła przez tkaninę <50%, odbiciem światła przez tkaninę > 30%, absorpcją światła przez tkaninę  >20%. Roleta opuszczana  w sposób ręczny.  
26. Zgodnie z przedmiarem należy wycenić „Rolety pionowe w oknach w sali sportowej - elektryczne". Proszę  o przekazanie szczegółowych danych technicznych w tym zakresie oraz rozrysowanie w jaki sposób i na których oknach mają być zamontowane. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wycenić rolety materiałowe w kasecie i prowadnicach w kolorze stolarki. Sposób montowania zgodny z wytycznymi producenta. Rolety powinny charakteryzować się przenikaniem światła przez tkaninę <50%, odbiciem światła przez tkaninę >30%, absorpcją światła przez tkaninę  >20%. Roleta opuszczana w sposób elektryczny. Rolety należy zastosować we wszystkich oknach sali sportowej. 
27. Prosimy o podanie parametrów tablic multimedialnych o których mowa w pozycji kosztorysowej nr 28 kosztorysu na wyposażenie. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 6. 
28. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycjach nr 43 oraz 44 nie nastąpił błąd polegający na przyjęciu zbyt dużej ilości m2 nawierzchni do wykonania? Według nas suma tych dwóch pozycji powinna wynosić 483,32 m2 (czy nie powinno być : pozycja nr 43 – 278,42 m2, a pozycja nr 44 – 251,15-46,24=204,91 m2). Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wskazane w przedmiarze wartości są prawidłowe. 
29. Czy drzwi windy są o odporności ogniowej? Jeśli tak, to które (ile sztuk)? Na rzutach poszczególnych kondygnacji nie pojawia się nigdzie oznaczenie drzwi windy jako ognioodporne, jedynie w opisie Windy można taką informację odczytać. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie drzwi do windy były o odporności ogniowej, z uwagi na wydzielenie pożarowe i oddymianie klatki schodowej. 
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30. Czy Zamawiający na etapie projektu uzyskał wstępną akceptację na instalację dźwigu o zaniżonym nadszybiu? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgadza się na instalację dźwigu z nadszybiem zgodnym z normą poprzez wyjście części nadszybia ponad dach budynku? Zaniżone nadszybie wymaga uzyskania odstępstwa od nomy. Zamawiający, jako przyszły Użytkownik musi zwrócić się do UDT (o ile tego wcześniej nie zrobiono na etapie projektu) o uzyskanie wstępnej akceptacji na instalację dźwigu o zaniżonym nadszybiu, podpierając wniosek stosową argumentacją, jak np. instalacja windy w budynku już istniejącym lub budynek zabytkowy czy warunki zabudowy wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku zupełnie nowego budynku UDT może mieć większe przesłanki do odrzucenia wniosku i braku zgody na instalację windy z zaniżonym nadszybiem. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 8. 
31. Czy konieczne jest zastosowanie maszynowni w szybie? Czy Zamawiający zgadza się na dopuszczenie także możliwości dostarczenia dźwigu z maszynownią w prefabrykowanej szafie umieszczonej na zewnątrz szybu? Maszynownia w szybie powoduje utrudniony dostęp konserwatora do urządzeń bezpieczeństwa. Zastosowanie takiego rozwiązania wpływa na wydłużony czas uwalniania osób w kabinie w przypadku uwięzienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie maszynowni poza szybem windowym. 
32. Który opis wykonania windy jest wiążący: z „Projektu budowlanego – architektury” czy „SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ wykonania i odbioru robót budowlanych”?  W „Projekcie budowlanym – architektura” oraz „SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ wykonania i odbioru robót budowlanych” pojawiają się dwa rozbieżne opisy wykonania dźwigu. Prosimy o weryfikację i określenie ostatecznych  parametrów windy. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wycenić dźwig o parametrach: 

wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm, 
ilość wejść 2 (przelot pod kątem 90°), 
wykonanie:  
panel sterowy: stal nierdzewna, 
panele kabiny: stal nierdzewna, szkło, 
podłoga: włókno kokosowe, 
lustro: cała ściana, 
oświetlenie: LED, 
Drzwi: wykonane ze stali nierdzewnej, asymetryczne, 
wymiary SxH 900 x 2000 mm, 
rodzaj: teleskopowe, 
materiał: stal nierdzewna, 
Wymiary szybu: 
podszybie: 1000 mm, 
nadszybie: 2600 mm, 
szerokość: 1930 mm, 
głębokość: 1600 mm, 
Prędkość: 0,62 m/s, 
Rodzaj napędu: hydrauliczny, 
Agregat: F1 / T2, 
Moc napędu: 9,5 - 11,0 – 12,5 - 14,7 kW (zależnie od prędkości ), Blok zaworowy: min. ciśnienie pracy 12 bar, max ciśnienie pracy 45 bar, prędkość podczas testu 1 m/s, zakres dopuszczalnej temperatury pracy 50 C – 700 C, zakres wydatku przepływu pompy zasilającej 55 – 720 l/min, Sterowanie: mikroprocesorowe z panelem dotykowym, wyświetlającym numer aktualnej kondygnacji, wyposażone w moduł GSM oraz dzwonek, Tryb jazdy: zbiorczość dół, Maszynownia: prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH (1000x650x2100 mm ), Zasilanie: 400V / trójfazowe. Winda obsługuje parter i piętro budynku nowobudowanego oraz piwnicę, parter i I piętro budynku istniejącego. 

33. Prosimy o podanie parametrów tapety natryskowej o której mowa w kosztorysie na roboty budowlane w pozycji nr 121. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 7. 
34. Miski wiszące do w.c. – prosimy o podanie przykładowego modelu urządzenia jaki należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wycenić miski wiszące do w.c. o następujących parametrach: Wymiary: DxSxW = 370x560x440 mm, system spłukiwania europejski, rodzaj odpływu: poziomy, sposób montażu: na stelażu, bezkołnierzowa, z twardą klapą wolnoopadającą.  
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35. Baterie umywalkowe – prosimy o podanie przykładowego modelu urządzenia jaki należy przyjąć do wyceny oraz  o informację czy należy przyjąć z mieszaczem standardowe czy baterie samozamykające. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wycenić baterie umywalkowe o następujących parametrach: Baterie stojące, mieszające, głowica ze stali nierdzewnej,  z wbudowanym dławikiem wypływu, 4 stopniowa regulacja wypływu wody, przycisk wypływu czasowy, odporny na dezynfekcję termiczną 30 min temp. 750 C. Wydatek wody 15 sek. - 3l/min.  
36. Czy w zakresie przetargu jest montaż i dostawa punktów dostępowych AP i kontrolera do nich z oprogramowaniem – jeżeli tak to prosimy o padanie parametrów technicznych urządzeń. Odpowiedź: 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wskazany przez Wykonawcę zakres prac. Parametry Access Pointów: 
 

standard 802.11 a/b/g/n/ac  
obsługiwane protokoły IEEE 802.11i  IEEE802.3u  IEEE 802.11e  IEEE 802.3af  IEEE 802.1D  IEEE 802.1x  
częstotliwość WiFi 2.4 GHz  5 GHz  
prędkość transmisji 950 Mbps  
LAN 10/100/1000 Mb/s tak  
ilość złączy WAN 1  
tryby pracy Access Point  

 Należy przewidzieć kontroler Access Pointów instalowany w szafie RACK wraz z dodatkowym przełącznikiem 24 x  1 GbE. Parametry Kontrolera: 
Typ obudowy Desktop 
Porty Port Ethernet 10/100Mb/1000Mbs *5 
Zasilanie 100～240V AC,50/60Hz 
Ilość obsługiwanych AP Do 50 punktów dostępowych 
Funkcje trasmisji bezprzewodowej Zarządzanie L3 Multi-SSID Równoważenie obciążenia pasma Sterowanie pasmem Ograniczanie prędkości transmisji WMM Protokół komunikacji 
Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Izolacja AP Izolacja SSID Szyfrowanie 
Zarządzanie AP Automatyczne wykrywanie AP Jednorodna konfiguracja AP Harmonogram resetu AP Grupowa aktualizacja oprogramowania AP Grupowe zarządzanie AP Wyłączanie diod AP Zarządzanie przez przeglądarkę Serwer DHCP 
Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Uwierzytelnianie przy pomocy adresu MAC 
Stan Stan AP Stan klienta Stan uwierzytelnionego użytkownika 
Zarządzanie Zapis/odczyt konfiguracji Nazędzia Ping i Tracert Dziennik systemowy 
Inne 
Certyfikaty CE, FCC, RoHS 
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37. Czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż modem/brama/router brzegowy providera - pozycja 123d.2.1 przedmiaru - jeżeli tak to prosimy o podanie typu i producenta urządzenia. Odpowiedź: W szafie Rack przewidziano miejsce na bramę Operatora. Urządzenie stanowi element przyłącza telekomunikacyjnego i dlatego nie stanowi zakresu projektu. O typie i funkcjach urządzenia decyduje umowa  z Operatorem telekomunikacyjnym. Pozycja 123 przedmiaru branży elektrycznej nie podlega wycenie. 
38. W przedmiarze w pozycji 213 d.4 ujęto montaż 4 projektorów. Wg projektu branży elektrycznej jest 10 projektorów (6 projektorów w budynku istniejącym + 4 w nowobudowanym). Czy w zakresie przetargu jest montaż wszystkich 10 projektorów? Czy dostawa projektorów wchodzi w zakres przetargu? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania 10 kompletnych instalacji do montażu projektorów wraz z uchwytami uniwersalnymi oraz dostawę i montaż 4 projektorów. 
39. W pozycji 195 d.2.9 przedmiaru ujęto ..." wykonanie kompletnego systemu BMS"... - dokumentacja projektowa nie zawiera systemu BMS. Czy system ten wchodzi w zakres przetargu? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt wykonawczy systemu BMS. Odpowiedź: Wykonanie kompletnego systemu BMS nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. Pozycja 195 przedmiaru branży elektrycznej nie podlega wycenie. 
40. W pozycji 124 d.2.1 przedmiaru ujęto serwer wraz z oprogramowaniem. Prosimy o wyspecyfikowanie parametrów technicznych serwera oraz oprogramowania. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wycenić Serwer Rack 1U  o minimalnych parametry: CPU: minimum 9338 pkt zgodnie z benchmarkiem, 12GB RAM, 4x 3,5" HDD lub 4x 2,5" HDD Jedna PCI-E 3.0, System Operacyjny Microsoft Windows Server, Zasilacz. Opis szafy dystrybucji podany jest w projekcie branży elektrycznej, zgodnie z rys. 26/E i 27/E. 
41. Czy należy wyceniać okno O6 na parterze? W zestawieniu stolarki jest 1 szt. Brak takiego okna na rzucie parteru. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca winien wycenić Okno O6 bez odporności ogniowej wyłącznie na 1 piętrze. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania wykonania jako uchylne z siłownikiem otwierane z poziomu posadzki. 
42. Czy okna O6 mają mieć odporność El 15 wg. zestawienia stolarki. Zgodnie z rzutem kondygnacji nie ma takiej potrzeby. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 41. 
43. Czy okna O6 na piętrze mogą być wykonane tylko jako uchylne z siłownikiem otwierane z poziomu posadzki? Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 41. 
44. Czy drzwi D1.3, D1.4, D3.1 mogą być wykonane jako drewniane z zachowaniem odporności ogniowej? Dzięki temu kolorystyka wszystkich drzwi wewnętrznych będzie jednakowa (okleina CPL HQ0,7 Dąb Milano 1). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 
45. Czy okno OD1 może zostać wykonane w innym podziale, tzn. kwatera prostokątna otwieralna, niewielka część łukowa nieotwieralna, Zarówno firma Mercor jak i inni producenci okien nie są wstanie obliczyć powierzchni czynnej dla kwater łukowych, czyli okna w obecnym podziale. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania. 
46. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju i wielkości płytek w poszczególnych pomieszczeniach. Na rzutach posadzek są płytki 30x60cm. Natomiast na rys. AR/9 Wykończenie ścian i posadzek podano inne wymiary płytek. Odpowiedź: Wykonawcy winni przyjąć wymiary płytek zgodnie z rysunkiem AR/9. 
47. Nie załączono projektu BMS. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 39. 
48. Rysunek szafy logicznej zawiera  server Rack 1U z oprogramowaniem. Czy jest przedmiotem dostawy? Jeśli tak, to prosimy podać szczegóły. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 40. 
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49. Czy projektory są przedmiotem dostawy? Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 38. 
50. W kosztorysie jest 288 gniazd RJ45, na  dokumentacji 181 gniazd RJ45. Która ilość jest prawidłowa? 

 Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić 288 sztuk gniazd RJ45 zgodnie z przedmiarem robót w branży elektrycznej. 
51. Proszę o informację czy rzeczowy przetarg obejmuje dostawę wyposażenia w meble. Jeśli tak to proszę o przedstawienie pełnego zestawienia mebli, które należy ująć do oferty. Ponadto w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż systemu nauki języków – pytanie: gdzie będzie on montowany? Jeśli na meblach to na jakich? Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wyposażenia w meble w pełnym zakresie. Wykonawca winien uwzględnić specjalistyczne wyposażenie w zakresie niezbędnym do montażu i funkcjonowania systemu nauki języków, w szczególności stoły. 
52. Proszę o informację czy oferta ma uwzględniać dostawę i montaż zestawów komputerowych wrysowanych na rysunkach? Jeśli tak to proszę o podanie szczegółowych danych technicznych. Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac dotyczącego wyposażenia w zestawy komputerowe. 
53. Proszę o podanie szczegółowych wytycznych co do lustra, które ma być montowane w pomieszczeniu siłowni zgodnie z pozycją 189 kosztorysu budowlanego. Proszę o przedstawienie kładu tej ściany z lustrem. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania lustra o wymiarach 686x300 (dopuszcza się podział lustra na segmenty o szerokości nie mniejszej niż 160 cm), grubość min. 6 mm, klejone do ściany, z pochwytem dębowym. Umiejscowienie lustra wskazane jest na rys. A/3, pomieszczenie P219.  
54. Proszę o przekazanie szczegółowych danych technicznych i kładów ścian w Sali sportowej, w szczególności te na których mają być montowane panele drewniane. Proszę o przekazanie szczegółowych danych co do technologii montażu paneli drewnianych jakie wymaga Zamawiający. Odpowiedź: Szczegóły montażu elementów adaptacji akustycznej podane są na rysunku A/19. Technologia montażu wg wytycznych producenta.  
55. W przedmiarach pojawia się wpis dotyczący centrali telefonicznej. Proszę o przedstawienie szczegółowej konfiguracji dla centrali telefonicznej. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić centralę telefoniczną o konfiguracji przedstawionej na rysunku nr 27/E projektu: 

- centrala telefoniczna typ IP, 
- 3 x moduł 32VoIP, 
- moduł  - 2 porty linii cyfrowych ISDN 2B+D, 
- moduł  - 4 porty analogowe wewn. + 4 linie miejskie POTS, 
- moduł - Dysk twardy do przechowywania nagrań 320GB (CALL CENTER). 
Centrala z zasilaczem, montowana w szafie Rack 1U. Zgodnie z rysunkiem 27/E przewidziane są dwa panele 
krosowe dla organizacji połączeń centrali. 

56. Proszę o przekazanie szczegółowych danych wymiarowych dotyczących zbiornika żelbetowego, który podlega rozbiórce. Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 9. 
57. Proszę o informację czy do wyceny należy uwzględnić dostawę kontenerów na śmieci. Osłona śmietnika jest włączona w zakres tego przetargu a kontenerów nie znaleźliśmy w dokumentacji i SIWZ. Proszę o szczegółowe dane techniczne i ilość jeśli ten zakres ma wchodzić w wycenę. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić obudowy śmietnikowe o wymiarach podanych na rys. Apzt/2 projektu zagospodarowania terenu z dopasowanymi do nich kontenerami, zgodnie z  poz. 22 przedmiaru zagospodarowanie terenu - 4 kpl.    
58. Proszę o przekazanie szczegółowych danych technicznych dotyczących instalacji fotowoltaicznej – brak informacji uniemożliwia dokonanie wiarygodnej i rzetelnej wyceny.  



9  

Odpowiedź: Opis instalacji fotowoltaicznej podany jest w projekcie branży elektrycznej  w Rozdziale II. 
59. Prosimy o podanie symboli okien na których należy przewidzieć montaż rolet pionowe wolnowiszących o których mowa w kosztorysie na roboty budowlane w pozycji nr 186 (180,274 m2). Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu rolet pionowych wolnowiszących dla wszystkich okien za wyjątkiem O4, O5 i O6,  w których zastosowano silniki elektryczne. 
60. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej nr 172 w kosztorysie na roboty budowlane tj. „Daszki nad wejściem – kpl. 1”. Z rzutów wynika, że są dwa zadaszenia tj. w osi A-B / 13-14 oraz A-B / 7-8, natomiast z opisu architektury wynika, że : cyt. „Wszystkie wejścia wyposażyć w daszki o konstrukcji stalowej kryte płytami szklanymi”. Prosimy więc  o informację ile daszków należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić komplet 6 sztuk daszków, które winny być zamontowane  zgodnie z projektem nad wszystkimi wejściami do budynku. 
61. Proszę o informację czy w zakresie sieci strukturalnej należy ująć kable krosowe w szafie. Jeśli tak, to proszę  o podanie w jakiej ilości. Odpowiedź: Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić:  

 40 kabli krosowych kat. 5e 1,5 m, 
 120 kabli krosowych kat. 6a 1,5 m, 
 100 kabli krosowych kat. 6a 2,0 m, 
 20 kabli krosowych kat 6a 3,0 m, zgodnie z projektem branży elektrycznej rys. 26/E i 27/E i przedmiarem poz. 124 branży elektrycznej. 

62. Proszę o informację co Inwestor rozumie przez "Wykonanie kompletnego systemu BMS", co ma zawierać/obsługiwać: 
1) Centrale wentylacyjne, po jakim protokole komunikacyjnym (jeśli centrale przychodzą z własną automatyką  i szafą zasilająco-sterowniczą)? 
2) Monitoring i sterowanie wentylatorami wentylacji bytowej? 
3) Automatyzacja rozbudowywanej kotłowni (po jakim protokole komunikacyjnym)? 
4) Nowa kotłownia (3 kotły wraz z obiegami, po jakim protokole komunikacyjnym)? 
5) Jakie sygnały z branży elektrycznej mają być wprowadzone do systemu BMS? 
6) Jakie sygnały z branży sanitarnej (przepompownie, hydrofornie itp., mają być wprowadzone do sytemu BMS)? 
7) Proszę o podanie miejsca gdzie miałaby być ustawiona stacja z systemem BMS? Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie 39. 

63. Ze względu na sprzeczne Informacje w dokumentacji co do rodzaju wykładziny, jaka ma być zastosowana na obiekcie, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakie parametry ma spełniać wykładzina. W projekcie budowlanym podana jest wykładzina typu tarket PCV homogeniczna o grubości całkowitej 3,2mm. Tarkett to nazwa producenta wykładzin, który w swojej ofercie nie ma wykładziny homogenicznej o gr. 3,2mm. Natomiast w specyfikacji technicznej podana jest wykładzina w 100% naturalna bez PCV o grubości całkowitej 2,5mm  i ciężarze całkowitym 1900/m2. Nie ma wykładziny podłogowej, nawet w 100% naturalnej (np. linoleum) która przy takiej grubości miałaby tak małą wagę na m2. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny obiektowej wykonanej z linoleum, homogenicznej, o grubości 2,5mm, o klasie użytkowej 34 (ISO 10874), wadze całkowitej 3000g/m2, reakcji na ogień Bfl S1, antypoślizgowości R9, odporności dla krzeseł biurowych z kółkami typu W, elektrostatyczność < 2kV, odporność na rozcieńczone kwasy, tłuszcze, rozpuszczalniki i zasady, odporność na światło > 6 (EN ISO 105-B02 Metoda 3), Redukcji dźwięku <6dB. 
64. Proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących  wykonania w/w zadania przetargowego – w części dotyczącej podłogi sportowej. Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie systemu podłogi sportowej wykończonej nietypowym  w zastosowaniu sportowym drewnem Havea. Jednym z najbardziej cenionych gatunków drewna wykorzystywanym do wykonywania certyfikowanych podłóg sportowych jest Klon Kanadyjski. Gatunek ten jest jednym z najbardziej odpornych na zmiany wilgotności i temperatury w jego otoczeniu.    W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy Inwestor dopuści do realizacji systemowe podłogi sportowe które posiadały będą co najmniej dwa certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych w tym FIBA poziom I, pełną zgodność z obowiązującą dla podłóg sportowych normą EN 14904, typ podłogi A4 , zbudowane tak jak to określono w dokumentacji  z legarów wykonanych ze sklejki, lecz warstwę wykończeniową stanowić będzie drewno lite z Klonu 



10  

Północnoamerykańskiego o grubości min.20mm. Drewno Klonu Północnoamerykańskiego charakteryzuje się większą (względem drewna bukowego, dębowego i innych) odpornością na zmiany warunków wilgotności powietrza panujących na obiekcie. 2. Modyfikacja specyfikacji z uwzględnieniem powyższych uwag zwiększy konkurencyjność, przez co może obniżyć koszt inwestycji jednocześnie obniżając koszty przyszłej eksploatacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie podłogi sportowej spełniającej powyższe parametry z drewna klon kanadyjski. 
65. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładzin homogenicznych obiektowych o następujących parametrach technicznych. 1. Wykładzina winylowa, homogeniczna,  w grupie ścieralności T (najwyższa ścieralność = bardzo duża odporność na dużą intensywność użytkowania), z zabezpieczeniem powierzchni  EVERCARE nie wymagającym nakładania żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania produktu (bardzo niski koszt eksploatacji) , właściwości antybakteryjne  , Wzór wykładziny bezkierunkowy (oszczędność materiału- mniejsze zużycie w stosunku do wzorów kierunkowych). Plastyfikator pochodzenia roślinnego! grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm waga całkowita wg EN 430 ≤ 2580g/m2 klasa użytkowa wg EN 685 34/43 klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 antystatyczność wg  EN 1815 kV <2 odporność na ścieranie wg EN 660.2  ≤2.0 mm3 grupa ścieralności wg EN 649  T stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.02 mm (wgniecenia resztkowe min. wymagane normą EN 433≤ 0.1 mm) właściwości akustyczne  wg EN ISO  717-2  6 dB przewodność termiczna wg  EN 12524 0.25 W/(m.K)  odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni odporność chemiczna EN 423 -OK. Deklaracja właściwości użytkowych produktu - TAK (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów polskich Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH  Certyfikat Floorscore  Certyfikat LEED 100% przetwarzane –recyklingowane Zawartość produktów z recyklingu – co najmniej 25% (produkt ekologiczny) TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  < 10 µg/ m3 (norma wymaga min. < 100 µg/ m3. Mniejszy wynik –zdrowsze powietrze w pomieszczeniu 2.  Wykładzina winylowa, homogeniczna,  w grupie ścieralności T (najwyższa ścieralność = bardzo duża odporność na dużą intensywność użytkowania), z zabezpieczeniem powierzchni  EVERCARE nie wymagającym nakładania żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania produktu (bardzo niski koszt eksploatacji) , właściwości antybakteryjne , Wzór wykładziny bezkierunkowy (oszczędność materiału- mniejsze zużycie w stosunku do wzorów kierunkowych) Kolor: NCS kode : 3030-G30Y  grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm waga całkowita wg EN 430 ≤ 2700g/m2 klasa użytkowa wg EN 685 34/43 klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 antystatyczność wg  EN 1815 kV <2 odporność na ścieranie wg EN 660.2  ≤2.0 mm3 grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.02 mm (wgniecenia resztkowe min. wymagane normą EN 433≤ 0.1 mm) właściwości akustyczne  wg EN ISO  717-2  6 dB przewodność termiczna wg  EN 12524 0.25 W/(m.K)  odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni odporność chemiczna EN 423 -OK. Deklaracja właściwości użytkowych produktu - TAK (obowiązkowy dokument wg aktualnych przepisów polskich) Surowce w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH  Certyfikat Floorscore  
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Certyfikat LEED 100% przetwarzane –recyklingowane Zawartość produktów z recyklingu – co najmniej 25% (produkt ekologiczny) TVOC po 28 dniach ISO 16000-6  < 10 µg/ m3 (norma wymaga min. < 100 µg/ m3. Mniejszy wynik –zdrowsze powietrze w pomieszczeniu Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładzin w obiekcie zgodnie z powyższą specyfikacją jako równoważne  z założeniami projektowymi. 
66. W jakim obszarze należy wykonać trawnik z rolki a w jakim z siewu. W przedmiarach robót stanowiących załącznik do oferty znajduje się jedynie pozycja dotycząca wykonania trawników dywanowych siewem na gruncie  z nawożeniem w ilości 2 464,05m2, natomiast w STWiOR znajduje się następujący zapis: „Teren w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku projektuje się obłożyć trawą w rolce ze względu na jej walory estetyczne. Odpowiedź: Trawnik z rolki należy wykonać na obszarze zielonym przed budynkiem od strony ul. Szkolnej oraz od strony drogi rowerowej, tj. na obszarze 680 m2, pozostały teren biologicznie czynny należy obsiać trawą. 
67. W przypadku wykonania trawnika z rolki należy przewidzieć zainstalowanie systemu nawadniającego aby zapewnić trawie odpowiednie minimalne zapotrzebowanie na wodę. W dokumentacji jak i w przedmiarach nie ma uwzględnionego tego zakresu prac. Czy należy przyjąć wycenę ww. systemu w ofercie dotyczącej zakresu Zagospodarowania terenu - Zieleń. Odpowiedź: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanego systemu podlewania trawy, pielęgnacja trawy odbywać się będzie za pomocą węży podłączonych do zaworów zewnętrznych. 
68. Proszę o podanie informacji jaki jest okres gwarancji na zieleń, celem uściślenia okresu pielęgnacji wykonanych nasadzeń. Odpowiedź: Zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę drzew, z dnia 25 maja 2016 r., kontrola nasadzeń Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, nastąpi po upływie trzech lat od wskazanego w decyzji terminu nasadzeń. Gwarancja producenta na dokonane nasadzenia nie może być krótsza niż 3 lata od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  
69. Zwracam się z prośbą o udostępnienie Decyzji pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją. Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza przedmiotowy dokument na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce zamówienia publiczne. 
70. Czy istniejący budynek jest zabytkiem lub znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Jeśli tak prosimy  o udostępnienie stosownego pozwolenia prowadzenia prac w jego otoczeniu. Odpowiedź: Istniejący budynek szkoły ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.Wi Decyzja zezwalająca na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku nie jest wymagana.  
71. Po dokonanej wizji lokalnej, z uwagi na brak szczegółowych informacji w Projekcie Budowlanym oraz rozbieżności występujące na poszczególnych rysunkach w Dokumentacji stanowiącej załącznik do przedmiotowego przetargu, prosimy o szczegółowe wytyczne oraz przedstawienie faktycznego zakresu prac remontowych, które należy wykonać w istniejącym budynku szkoły. Np.  1) Zgodnie z Projektem Aranżacji Wnętrz Sufity częściowo mają być wykonane jako zabudowa płytami akustycznymi a pozostała część wykonana z tynku cementowo- wapiennego, a zgodnie z Przekrojem C-C, D-D  w Projekcie Budowlanym (Wykonawczym) sufity wykonane jako zabudowa z płyt akustycznych oraz z płyty 2xGKF na każdej kondygnacji. Czy w ogóle w zakresie Oferty prace związane z tym zakresem są po stronie wykonawcy.  2) Zgodnie z rzutami w Projekcie Aranżacji Wnętrz - w komunikacji (klatka schodowa) należy położyć gres, natomiast na przekrojach w Projekcie Budowlanym (Wykonawczym) występuje wykładzina obiektowa. Co należy zatem przyjąć do wyceny? Czy przedmiary obejmują zakres tych prac? W przedmiarach nie ma pozycji dotyczących ewentualnych robót związanych z demontażem istniejących pokryć i montażem nowych.  3) Zgodnie z Projektem Aranżacji Wnętrz na poddaszu istniejącego budynku należy wykonać zabudowę z płyty 2xGKF na stelażu. Czy należy zatem wykonać demontażu istniejącej zabudowy płytą GKF oraz odtworzyć zabudowę? Czy jest to poza zakresem opracowania?  4) Na przekrojach C-C oraz D-D Projektu Budowlanego (Wykonawczego) zaznaczono pozycje (*)elementy istniejące podlegające renowacji lub odbudowie. Czy jest to w zakresie oferty? Brak takich pozycji w przedmiarach robót.  Odpowiedź: 1) Sufity w istniejącym budynku należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i opisem na przekrojach C-C  

i D-D, tj. z płyt akustycznych oraz płyt GKF na każdej kondygnacji. 
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2) W budynku istniejącym, na klatce schodowej, należy położyć wykładzinę obiektową. W przedmiarze branży 
budowlanej są to poz. 116 i 117. Roboty ewentualne nie wchodzą w zakres zamówienia (por. pkt 4 poniżej). 

3) W chwili obecnej poddasze jest obłożone zwykłymi płytami GK nie posiadającymi żadnej izolacyjności ogniowej. 
W związku z koniecznością wydzielenia palnej konstrukcji dachu od poddasza użytkowego, istniejącą zabudowę 
z płyt GK należy zdemontować i wykonać w jej miejsce nową z płyt GKF o klasie odporności ogniowej EI60. 

4) Elementy oznaczone gwiazdką na rys. A/7a nie wchodzą w zakres zamówienia. Gwiazdką wskazane są 
elementy, które należy zbadać na etapie prowadzenia inwestycji. 

72. Czy rozliczenie Umowy będzie w formie ryczałtu czy powykonawczo. Jeśli powykonawczo to jaki procent w stosunku do złożonej oferty Zamawiający przewiduje na zakres ewentualnych robót dodatkowych  i uzupełniających. Odpowiedź: Rozliczenie następować będzie w formie wynagrodzenia kosztorysowego zgodnie z §3 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział I ust. 2 oraz Ogłoszenia o zamówieniu Sekcja II pkt 7) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), czyli Roboty budowlane, polegające na wykonaniu podobnych prac,  co zamówienie podstawowe. Wartość przewidywanych zamówień nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.  
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający jest w posiadaniu kolejnych pytań, na które odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie po ich weryfikacji pod względem merytorycznym. 

                                   Załącznik: Dokumentacja fotograficzna.    
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


