Środa Wlkp, dn. 08. 05. 2012r
Zamawiający:
Środa XXI Sp. z o.o
ul. Daszyńskiego 5
63– 000 Środa Wielkopolska

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Renowację elewacji frontowej i bocznej
(od ul. Senatorskiej) budynku nr 16, położonego w obrębie Starego Rynku na
działce nr ewid. 1826 w Środzie Wlkp”

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)
Zamawiający: Środa XXI Sp. z o.o, ul. Daszyńskiego 5, 63 – 000 Środa Wielkopolska informuje, że
w niniejszym postępowaniu wpłynęły do zamawiającego zapytania, na które udziela się
następujących odpowiedzi:
Pytanie 1 – W rys. zał. 8a przedstawiono ułożenie pod obróbki blacharskie płyt OSB.
Brak w przedmiarze. W której pozycji oferty należy przyjąć ułożenie płyt i w jakiej ilości ?
Odp. Pod wszystkie obróbki blacharskie, poza otworami okiennymi, ułożyć pas z płyty wiórowej –
10 m2. Należy je ująć w kosztorysie.
Pytanie 2 – W rys. zał. 8a przedstawiono ułożenie na balkonach zbrojenia posadzki siatką
ocynkowaną Ø3 mm zgrzewaną co 10 cm. Brak w przedmiarze. W której pozycji oferty należy
przyjąć ułożenie siatki i w jakiej ilości ?
Odp: Wykonać posadzki na balkonach wraz z izolacją, podłożem i zbrojeniem – 4 m 2. Należy je
ująć w kosztorysie
Pytanie 3 – Czy pozycje 250 przedmiarów elew. boczna i frontowa dotyczą wykonania Girland
przedstawionych na rys. 8f oraz 8b ?
Odp: Tak, pozycja dotyczy wykonania girland.
Pytanie 4 – W których pozycjach przedmiarów uwzględniono odtworzenie płycin
przedstawionych na rys. zał. 8b-(front), 8c - (bok) ?
Odp: Odtworzenie płycin (wykucie) ujęto w poz.90.
Pytanie 5 – Na rys. zał. 8c, (bok) przedstawiono wymianę lampy na stylową. Brak w przedmiarze.

W której pozycji oferty należy przyjąć demontaż istniejącej i montaż nowej zgodnie z opisem
przedstawionym w Projekcie renowacji pkt. 7
- wg katalogu firmy ELMONTER OŚWIETLENIE ( korona KS 01, oprawa OP 03G).
Odp: Ująć wymianę lampy w kosztorysie – 1 szt.
Pytanie 6 – W rys. zał. 8c (bok) przedstawiono - Przewód ukryć w tynku. W zamian wykonać
bruzdę. Czy pozycja 100 przedmiaru elew. boczna uwzględnia wykucie bruzd dla osadzenia
przewodu ?
Brak natomiast pozycji demontaż i montaż przewodu elektrycznego ułożonego w bruzdach. Czy
przyjąć w/w pozycje w ofercie ? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości.
Odp: Ująć w kosztorysie demontaż, wykucie bruzdy i ponowny montaż przewodu – 30 m.
Pytanie 7 – Czy w zakres prac wchodzi wymiana szyb w oknach przedstawiona w rys. zał. 8C
(bok) . Brak w przedmiarze. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości.
Odp: Ująć w kosztorysie wymianę szyb w oknach klatki schodowej, które wykonane są z innego
szkła niż gładkie – 2,5 m2.
Pytanie 8 – Malowanie elewacji należy wykonać farbami krzemianowymi Histolith Aubenguarz –
jak przedstawiono w przedmiarze czy farbami KEIM Granital jak pokazano w rysunkach ?
Wykonawca prosi o sprecyzowanie jaką farbę należy zastosować do malowania elewacji.
Odp: Należy przyjąć malowanie farbami KEIM Granital.
Jednak zgodnie z pkt. III.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli w specyfikacji
technicznej, projekcie budowlanym lub przedmiarze robót wskazano markę lub pochodzenie
produktu lub urządzenia należy przyjąć, że za każdą nazwą są umieszczone wyrazy "lub równoważne" tzn. zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów,
urządzeń lub produktów niż podane w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz jeżeli wymagane w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.
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