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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich.
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1: 
W pkt 1.10 przedmiaru jest napisane:
Uszczelnienie powierzchni poziomych i pionowych; izolacja z folii płynnej; IZOLACJA NAKŁADANA W 2 WARSTWACH.
Izolacją przeciw wodną w basenie będzie folia basenowa PVC z pkt 1.13. W związku z tym w jakim celu stosować dodatkową izolację? Ponadto Izolację w postaci folii płynnej stosuje się na małych powierzchniach.
Czy można zrezygnować z dodatkowej izolacji niecki lub wykonać profesjonalną izolację szlamową?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza do możliwości rezygnacji z dodatkowej izolacji, natomiast dopuszcza zastąpienie izolacji z folii płynnej na rzecz izolacji szlamowej.

Pytanie 2:
Proszę o podanie rodzaju, typu i producenta płytek z pkt 1.18 przedmiaru.
Odpowiedź 2:
Zgodnie z opisem w przedmiarze robót:  płytki ceramiczne, nieszkliwione, antypoślizgowe (klasa "C"), o wymiarach  ok. 12 x 24 cm. Określenie „ok.”, tzn. około zostało tu użyte nieprzypadkowe, ponieważ wpisując w przeglądarkę internetową rozmiar płytek pojawiają się wymiary 12,5 cm; a także 24,5 cm. W sprawie producenta odsyłamy do wyszukiwarek internetowych – zgodnie z ustawą Pzp nie możemy sugerować (podawać) nazwy producenta.

Pytanie 3:
Proszę o podanie rodzaju, typu i producenta płytek z pkt 2.5 przedmiaru.
Odpowiedź3:
Zgodnie z opisem w przedmiarze robót: płytkami ceramiczne dwukolorowe (żółte i niebieskie), pastelowe. Wymiary płytek dowolny, lecz nie mniejszy niż 15 cm x 15 cm. W sprawie producenta odsyłamy  do wyszukiwarek internetowych –  zgodnie z ustawą Pzp nie możemy sugerować (podawać) nazwy producenta.

Pytanie 4.
Jakie są wymagania konserwatora zabytków ws malowania grafiki ściennej (sgaffito) z pkt. 2.7. przedmiaru.
Odpowiedź 4: 
Bez wymagań, obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.



Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
22 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 22 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30 
w sali 257.









