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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

DOTYCZY BUDYNKU KONTENEROWEGO PYTANIA 1-5
Pytanie 1: 
Stopodach: czy dopuszczalna jest zamiana membrany dachowej na blachę ocynkowaną, lakierowaną, trapezowaną.
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie dopuszcza zamiany membrany dachowej na blachę trapezową.

Pytanie 2: 
Ściany: czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z płytek ceramicznych na ścianach. Płyta warstwowa sama w sobie posiada wystarczającą odporność na wilgoć. Ze względu na mikrodrgania związane z konstrukcją modułową rozwiązanie z płytkami nie sprawdza się.
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie dopuszcza do rezygnacji z płytek.

Pytanie 3: 
Podłoga: czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z płytek ceramicznych na podłodze i ich zamianę na wykładzinę pcv klejoną do płyt typu cetris. Ze względu na mikrodrgania związane z konstrukcją modułową rozwiązanie z płytkami nie sprawdza się.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie dopuszcza do rezygnacji z płytek podłogowych. 

Pytanie 4: 
Instalacja elektryczna: jak ma być rozprowadzona. W opisie występuje sformułowanie „w przestrzeni ścian i stropów”. Czy dopuszcza się rozprowadzenie naścienne w korytkach kablowych. Żłobkowanie kanałowe w płycie warstwowej prowadzi do obniżenia jej wartości cieplnych i może prowadzić do utraty gwarancji od producenta płyty jako ingerencja w gotowy wyrób.
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie dopuszcza do rozprowadzenia naściennego przewodów elektrycznych  w korytkach kablowych. Należy wykonać zgodnie z opisem.

Pytanie 5: 
Instalacja sanitarna: rozprowadzenie wody oraz kanalizacji opisane jest jako „w ścianach budynku” 
„w bruzdach ściennych”. Czy Zamawiający dopuszcza naścienne rozprowadzenie instalacji wod/kan.
Odpowiedź 5:
Zamawiający dopuszcza do naściennego  rozprowadzenia instalacji wod/kan. w obudowie.


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 marca 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 10:00 
w sali 257.
Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania kolejnych odpowiedzi na pytania Wykonawców. 
Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.






