Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bolechowie.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00012.2018
l.dz.: ZP.KW-00079/18

Data:
16.03.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ZAPYTANIA:
1. Pozycja 24 oraz Pozycja 53 przekazanego obmiaru „Analogia – rozkucie szachtu na dachu do przeprowadzenia
kanałów wentylacyjnych” posiada jednostkę miary w sztukach. Proszę o podanie dokładnych obmiarów
szachtów w m3 w celu ustalenia poprawnej wyceny.
2. Pozycja 26 oraz Pozycja 55 przekazanego obmiaru „Analogia – przebicie otworu w dachu” posiada jednostkę
miary w sztukach. Proszę o podanie dokładnych obmiarów wykonywanych otworów w m³ w celu ustalenia
poprawnej wyceny. Proszę również o podanie wysokości stropu oraz materiału z którego został wytworzony.
3. Proszę o ustalenie i wyznaczenie daty na przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie Zespołu Szkół
w Bolechowie.
ODPOWIEDZI:
1. Poz. 24 i 53 przedmiaru robót w branży instalacyjnej, dotyczą rozbiórki części kominów wentylacyjnych wraz
z nakrywami betonowymi.
Ilość rozkuć szachtów kominów:
− 3,0 m x 0,5 m x 0,5 m = 0,75 m3 x 7 szt. = 5,2 m3
− 1,2 m x 0,5 m x 0,5 m = 0,3 m3 x 12 szt. = 3,6 m3
− 0,75 m x 0,55 m x 0,5 m = 0,2 m3 x 8 szt. = 1,6 m3
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający publikuje przedmiary robót w skorygowanym brzmieniu.
2. Stropy budynku szkoły wykonane są z płyty kanałowej żelbetowej gr. 24 cm typu „Żerań”.
Stropodach budynku wykonany jest z płyt korytkowych gr. 10 cm, ocieplony styropianem gr. 15 cm.
Dla obliczenia objętości przebić otworów w dachu należy przyjąć łączną grubość warstw stropu i stropodachu
51 cm i średnicę przewodów wraz z izolacją 300mm, tj. 0,036 m3 na otwór.
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający publikuje przedmiary robót w skorygowanym brzmieniu.
3. Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, określone w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, które odbędzie się w dniu 19.03.2018 r., o godz. 14:00.
Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić się we wskazanym terminie w holu głównym budynku Szkoły
w Bolechowie, ul. Obornicka 1.
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia innego terminu spotkania Wykonawców.
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