Książ Wlkp. dnia 11 grudnia 2019 roku
Znak sprawy G.271.9.2019

Do wszystkich
Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Burmistrz Książa Wlkp. działający w imieniu Gminy Książ Wlkp. w nawiązaniu do
ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na:
„Budowę hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.”
( BZP: 623576-N-2019; data zamieszczenia: 18.11.2019 r.)
w związku z zapytaniem co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia działając
w trybie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r.
poz. 1843) wyjaśnia co następuje:
Zapytanie 1:
Kosztorys branża sanitarna dział wentylacyjny nie zawiera płaszczy z blachy aluminiowej
kanałów zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź ad. 1
Należy dodać pozycję do przedmiaru zgodnie z ilościami wynikającymi z dokumentacji
rysunkowej i przewidzieć izolacje dla w/w kanałów zewnętrznych.
Element należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.
Zapytanie 2:
Kosztorys branża sanitarna dział wentylacyjny nie zawiera izolacji #80 mm kanałów
zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź ad. 2.
Należy dodać pozycję do przedmiaru zgodnie z ilościami wynikającymi z dokumentacji
rysunkowej i przewidzieć izolacje dla w/w kanałów zewnętrznych.
Element należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.
Zapytanie 3:
W nawiązaniu do zamieszczonych wyjaśnień z dnia 03.12.2019 prosimy o informację, czy
zamawiający uzupełni odpowiedzi:
Ad.15 zapisy zostaną skorygowane
Ad. 22 Materiały zostaną uzupełnione
Ad.30 zapisy zostaną skorygowane
Na chwilę obecną brak uzupełnień
Ponadto Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez naszą firmę w dniu

28.11.2019 i wysłane na adres e-mail wskazany w SIWZ ( potwierdzenie odczytania
28.11.2019 godz. 13.20. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź ad.3
W zakresie Ad. 15 – wyjaśnienia z 09.12.2019 , Ad. 22 – uzupełnienie dokumentacji
przetargowej w dniu 12.12.2019 r. , Ad. 30 – wyjaśnienia z 09.12.2019 r.
Odpowiedzi na zadane pytania z dnia 28.11.2019 r. – umieszczone w dniu 11.12.2019 r.
Zapytanie 4:
Zgodnie z opisem w projekcie konstrukcji „Na połączeniu płyty fundamentowej wraz ze
ścianami, w przerwie roboczej należy zastosować przekładki uszczelniające np KAB, W
przerwie roboczej między płytą podszybia a ścianami szybu ( windowego ) zastosować
przekładki uszczelniające np KAB lub CETCO.” Proszę wskazać w której pozycji ujęto te
przekładki lub uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Odpowiedź ad.4
U nas zostało to wycenione jako system uszczelniający (membrana) w pozycji nr 33. Należy
wycenić w cenie jednostkowej pozycji nr 33.
Zapytanie 5:
Zgodnie z opisem technicznym i opisami na rysunkach w projekcie konstrukcji np. rys. KW01
„rzut fundamentów” i KZ40 – ściana SZH-1.2 przy betonowaniu płyty fundamentowej i ścian
żelbetowych ze względu na ich dużą powierzchnie należy podzielić je na sekcje, przy podziale
elementów żelbetowych na sekcje w celu wykonania przerw roboczych należy stosować
system szalunków traconych np. STREMAFORM. Proszę wskazać w których pozycjach
przedmiaru ujęto te szalunki lub uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Odpowiedź ad.5
Należy wycenić w ramach pozycji nr 46. W kosztorysie założono deskowanie systemowe i
został przyjęty na to budżet. Należy wycenić elementy w cenie jednostkowej poz. nr 46.
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