Działoszyn, dn. 03.10.2016 r.
Znak: L. dz. 33/2016
Do Zainteresowanych

Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w
Działoszynie - ETAP I (część pierwsza) - znak: L. dz. 33/2016
Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz na podstawie art 38. ust. 2 ustawy prawo zamówieo publicznych
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do przetargu skierowane przez Wykonawców.
1.

Treśd zapytania: W przedmiarze robót widnieje pozycja docieplenie stropodachu styropapą, brak jest
natomiast pozycji dotyczącej mocowania styropapy do podłoża. Czy należy doliczyd do kosztów
zadania pozycję "przymocowanie styropapy do podłoża za pomocą kołków typu GOK " w ilości 6 szt na
metr kwadratowy.?? Czy Inwestor proponuje inne rozwiązanie?

2.

Treśd zapytania Przy ociepleniach budynku należy osłonid wszelki otwory (drzwiowe i okienne) folią
ochronną oraz taśmą . W przedmiarze brak takiej pozycji. Jaka jest decyzja Inwestora??
Treśd zapytania Po wykonaniu ocieplenia budynku należy zmniejszyd wszystkie bramy i elementy
ogrodzenia. Czy Inwestor wykona to we własnym zakresie, czy też należy to ująd w ofercie?

3.

4.

Treśd zapytania: Od strony frontowej i południowej istnieje podmurówka, która w trakcie prac
związanych z ociepleniem cokołu musi byd rozebrana. Czy ująd ten zakres w ofercie??

5.

Treśd zapytania. W specyfikacji i przedmiarze robót brak pozycji "wymiana poręczy i balustrad
schodowych ", a należy je wymienid z uwagi na zastosowana grubośd styropianu. Czy Inwestor
przewiduje wymianę?

6.

Treśd zapytania 4. W jakim kolorze przewidziane są obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe?

7.

Treśd zapytania 5. W jakiej wysokości ma byd wpłacone wadium? W Specyfikacji rozdział 12 pkt. 1 jest
9 000,00 zł , natomiast w formularzu ofertowym pkt. 7 podana kwotę 10 000,00 zł. Która kwota jest
właściwa?
Czy w związku z pytaniami Inwestor przewiduje zmianę terminu składania ofert?

8.

Odpowiedzi na zapytania 1 - 8:
Ad.1. Mocowania styropapy do podłoża należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta styropapy.
Ad. 2 Przy termomodernizacji budynku MGDK w Działoszynie należy osłonić wszystkie otwory
drzwiowe i okienne folią ochronną oraz taśmą. Koszt tej pozycji należy ująć w kosztach wyceny robót,
chyba, że wykonawca będzie tak prowadził wszystkie prace, że nie dopuści do zabrudzenia
istniejących otworów lub usunie z nich (po zakończeniu prac) wszelkie zabrudzenia do stanu
pierwotnego.
Ad. 3. Po wykonaniu ocieplenia budynku należy zmniejszyć wszystkie bramy i elementy ogrodzenia z
uwagi na zastosowaną grubość styropianu. Koszt tej pozycji należy ująć w kosztach wyceny robót.
Ad. 4. Inwestor nie przewiduje rozbiórki podmurówki w trakcie prac związanych z termomodernizacją
budynku MGDK w Działoszynie.

Ad. 5. Wymianę poręczy przy schodach od strony elewacji bocznej prawej należy ująć w kosztach
wyceny robót.
Ad. 6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe przewidziane są w kolorze grafitowym lub
czarnym.
Ad. 7. Należy przyjąć wysokość wadium w kwocie wskazanej w SIWZ rozdział 12 pkt.1 - to jest
wadium w kwocie 9 000 zł (słownie dziewięć tysięcy złotych).
Ad.

8.
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Wyjaśnienia Zamawiającego:
Pozostałe parametry i wymagania wynikające z SIWZ pozostają bez zmian.

składania

ofert.

