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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1
Opis techniczny określa, że część instalacji jest prowadzona w kanałach. Proszę o informację czy powyższe kanały są kanałami przełazowymi czy też nie. Jeżeli kanały są nieprzełazowe proszę o uzupełnienie o nakłady dotyczące odkrycia kanałów oraz robót naprawczych po ich demontażu.
Odpowiedź. 
Kanały są kanałami nieprzełazowymi. Przedmiar robót będący elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w swoim kosztorysie ofertowym wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem.

Pytanie 2
Opis techniczny określa montaż zlewozmywaków dwukomorowych. Czy powyższe zlewozmywaki mają być wyposażone w szafki. Jeżeli tak proszę podać wymiary i kolor szafek.
Odpowiedź. 
Zlewozmywaki dwukomorowe ujęte w przedmiarze branży instalacyjnej (poz. 2.32) należy zabudować w szafkach kuchennych przedstawionych (w projekcie budowlanym) w projekcie aranżacji wnętrz dla pomieszczeń: 0/8 (Zmywalnia) i 0/9 (Pomieszczenie cateringu) oraz na Rys A3 (Proj. technologii-Rzut Parteru). Szafki te wycenić należy wg poz. 15.22 przedmiaru branży budowlanej : „szafki kuchenne ” (3 komplety szafek kuchennych). W skład każdego kompletu winna wchodzić:
	szafka górna wisząca o wymiarach : 120*85*45cm [szer*wys*głęb.]
	szafka dolna o wym. 120*85*60cm [szer*wys*głęb.] z blatem z płyty wiórowej w trwałej i odpornej na zarysowanie okleinie PCV- kolor blatu drewnopodobny jasny, [2 blaty z otworem na zlewozmywak dwukomorowy (ok.80*40cm), 3-ci blat należy wycenić w wariancie droższym z dwóch możliwości: pełny lub z otworem na zlew gospodarczy (wg poz 2.33 przedmiaru instalacyjnego) – do wyboru Użytkownika].

Materiał szafek analogicznie do opisu dla mebli w zestawieniu mebli : korpus z laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym, fronty z laminowanej płyty wiórowej płyty MDF w kolorze białym (wg proj. aranżacji jw.). 

Pytanie 3
Proszę o informację kto jest właścicielem zdemontowanych elementów instalacji przeznaczonych do złomowania. Czy powyższe elementy zostają własnością Zamawiającego czy przechodzą na własność Wykonawcy.
Odpowiedź. 
Materiały pochodzące z rozbiórki instalacji przeznaczone do złomowania (rury stalowe, grzejniki żeliwne, itp) stanowią własność Zamawiającego i po wyzłomowaniu staraniem i na koszt Wykonawcy podlegają - w zakresie ilości i pozyskanych ze sprzedaży złomu środków finansowych -  rozliczeniu z Użytkownikiem, w oparciu o dokumenty wystawione przez odbiorcę złomu (punkt skupu złomu).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania do dalszej dyspozycji (wykorzystania) niektórych, wskazanych przez Użytkownika, elementów wyposażenia podlegających demontażowi, w tym w szczególności:
- drzwi zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych, oraz 
- drzwi wewnętrznych z korytarza szkolnego (pom. 01) do pomieszczeń.
Transport ww. wyrobów (elementów wyposażenia) do miejsca przeznaczenia należy skalkulować - na cele oferty, analogicznie (co do odległości) do wywozu elementów podlegających utylizacji.



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 23 kwietnia 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 23 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali 257.




