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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie ilości:
- Okno O2 – ilość z projektu – 20 szt., ilość z zestawienia stolarki – 2 szt., ilość z kosztorysu – 2 szt.
- Okno O3 - ilość z projektu – 22 szt., ilość z zestawienia stolarki – 40 szt., ilość z kosztorysu – 50 szt.
- Drzwi D1 - ilość z projektu – 1 szt., ilość z zestawienia stolarki – 2 szt., ilość z kosztorysu – 2 szt.
Drzwi D1’ - ilość z projektu – 1 szt., ilość z zestawienia stolarki – 2 szt., ilość 
z kosztorysu – 2 szt.
Odpowiedź. 
Okno O2 ilość 2 szt. (poprawiono w kosztorysie – w załączeniu)
Okno O3 ilość 40 szt. (jest błąd w oznaczeniu okien na rys. Aw/03 - na piętrze wszystkie okna mają być O3)
Drzwi D1 ilość 1 szt. (poprawiono w kosztorysie – w załączeniu)
Drzwi D1' ilość 1 szt. (poprawiono w kosztorysie – w załączeniu)


Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie ilości:
- sufit podwieszany z wełny szklanej 120x60
- Ilość z projektu - 86,87
- Ilość z kosztorysu - 86,87

- sufit podwieszany z płyt akustycznych 60x60
- Ilość z projektu - 379,91
- Ilość z kosztorysu – 398,36

- sufit podwieszany z wełny szklanej 120x120
- Ilość z projektu - 70,20
- Ilość z kosztorysu – 64,34

- sufit podwieszany z wełny szklanej 60x60
- Ilość z projektu - 76,87
- Ilość z kosztorysu – 64,28


Odpowiedź. 
sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 120x60 ilość 86,87 m2
sufit podwieszany z płyt akustycznych 60x60 ilość 379,91 m2 (poprawiono w kosztorysie – w załączeniu)
sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 120x120 ilość 64,34 m2
sufit podwieszany z płyt z wełny szklanej 60x60 ilość 82,73 m2 (poprawiono w kosztorysie – w załączeniu)


Pytanie 3
Proszę o dołączenie zestawienia materiałów dla poszczególnych branż, w szczególności w zakresie instalacji sanitarnych wraz z kotłownią. 
Odpowiedź. 
Zestawienie w załączeniu.


Pytanie 4
W projekcie istnieje zapis, że „w pomieszczeniach pobytu dzieci należy zastosować obudowy grzejników”. Brak pozycji kosztorysowej dotyczącej obudów grzejników. Brak charakterystyki obudów grzejników. 
Odpowiedź. 
Pozycja kosztorysowa i charakterystyka dotycząca obudów grzejników znajduje się w kosztorysie instalacji sanitarnych: „obudowy grzejników z blachy perforowanej malowanej proszkowo oraz płyty laminowanej HPL gr. 6 mm na stelażu systemowym stalowym z półką nad grzejnikiem z drewna dębowego gr. 50 mm".
Półkę nad grzejnikiem można również przyjąć z płyty HPL.


Pytanie 5
Brak charakterystyki parapetów wewnętrznych.
Odpowiedź. 
Parapety wewnętrzne z komorowego PVC.


Pytanie 6
W projekcie istnieje zapis, że „W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych projektuje się wydzielenie kabin ustępowych za pomocą ścianek systemowych gr. 5 cm i wys. 2,00 m; wykonanych z lamilatu HPL.” Brak ścianek w kosztorysie. 
Odpowiedź. 
Dodano pozycję do kosztorysu. 


Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga, aby kocioł na biomasę był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?
Odpowiedź. 
Zamawiający zmienia przedmiot zamówienia w zakresie oferowanego kotła i wymaga, aby spełniał on minimalne wymogi jn.:
	klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 - Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA;
	palenisko automatyczne: eko-groszek o granulacji 5-25 mm,
	wymiennik ciepła wykonany z atestowanej, wysokogatunkowej stali kotłowej;
	moc cieplna min. 60kW;
	sprawność min. 88%;
	klasa efektywności energetycznej min. B;
	modulacja palnika od 30% mocy;
	praca w układzie otwartym,
	sterownik pogodowy z kolorowym panelem dotykowym obsługującym pompy/ c.o.,c.w.u., obiegowa, podłogowa, obsługa zaworu mieszającego, możliwość sterowania poprzez Internet,

system automatycznego, wodnego gaszenia paliwa z zaworem termostatycznym „strażak”;
5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła.


Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zainstalowany kocioł spalał tylko biomasę - pellet, bez możliwości spalania awaryjnego eko-groszku?
Odpowiedź. 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7, Zamawiający wymaga, aby zainstalowany kocioł spalał eko-groszek o granulacji 5‑25 mm, zamiast zaproponowanego w projekcie kotła na biomasę-pellet.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 4 października 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 4 października 2018 r. o godz. 12:00 w sali 257.




