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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, 
z podziałem na zadania: 
zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare
zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Po dokonaniu wizji lokalnej w obiekcie OSP Boguszowice stwierdzamy, że znaczna część klepki parkietowej która ma być poddana renowacji wykazuje pełne odspojenie od podłoża. Rozpoczęcie cyklinowania w tej sytuacji spowoduje dalsze naruszenie parkietu. Wypełnienie spoin kitem lub inną masą nie przywróci przyklejenia klepek do podłożą. Zgodnie z technologią albo należałoby przełożyć cały parkiet ( wówczas nie wszystkie klepki z pewnością da się odzyskać), albo podklejać przez wstrzykiwanie kleju każdą klepkę z osobna. Wyłącznie taka operacja daje możliwość zagwarantowania co najmniej okresu wymaganego SIWZ-em. prosimy więc o uzupełnienie przedmiaru wskazanymi operacjami.
Odpowiedź 1: 
Numer pozycji: 1.34
Podstawa wyceny: kalkulacja indywidualna
Opis: Podklejenie istniejącego, odspojonego parkietu poprzez wstrzykiwanie kleju pod każdą klepkę 
z osobna.
Jednostka miary: m2
Ilość: 157,28 x 0,3 = 47,18

Pytanie 2: 
W żadnym z katalogów nakładów rzeczowych nie występuje pozycja wymiany listew przyściennych drewnianych z wykorzystaniem wcześniej oderwanych listew. Ich wcześniejsze mocowanie powoduje, ze podczas demontażu ulegają zniszczeniu, a spróchniałe lub sękate łamią się; np KNR 4-01 0815-07 zawiera w nakładach nowe listwy drewniane
Można oczywiście próbować cyklinować parkiet bez odrywania listew KNNR 3 0807-02 ale na styku posadzki z listwa nie dostaje się wymaganej estetyki.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o nakłady na nowe listwy cokołowe.
Odpowiedź 2: 
Należy przyjąć wycenę i wykonanie nowych cokolików drewnianych. Proszę o skorygowanie opisu 
w pozycji 1.33 na: „Cokół przyścienny z drewna liściastego”

Pytanie 3: 
W przedmiarze dla zadania nr 1 OSB Boguszowice w części dotyczącej wymiany fragmentu inst. odgromowej nie ma wymagania sporządzenia badań i metryki instalacji, Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie wymaga tych czynności.
Odpowiedź 3: 
Z uwagi na zakres nie ingerujący w istniejące złącza kontrolne, Zamawiający nie wymaga sporządzenia badań i metryki instalacji.

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







