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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka”


Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1. Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z określeniem wymaganych parametrów i wymiarów wymienianych okien i drzwi.
Odpowiedź. Zestawienie stolarki P-10.pdf. w załączeniu.

Pytanie 2. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz opisem technicznym do projektu zagospodarowania dziedzińca przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia co nie zostało ujęte w przedmiarze dołączonym do SIWZ. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie ogrodzenia lub potwierdzenie iż nie należy do zakresu realizacji zamówienia.
Odpowiedź. Należy wycenić w ofercie wykonanie ogrodzenia jako kalk. indywidualna  (wys. ogrodzenia 1,5m długość 9,3+7,80 w tym jedna furtka szer. 0,9 m), lub posiłkując się KNR-W 2-25 0307-01 jako analogia.

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie, iż wyposażenie wskazane w dokumentacji branży robót budowlanych na rys. T-01 (Projekt technologii – rzut parteru) nie należy do zakresu zamówienia. W przypadku gdy wyposażenie należy wykonać w ramach realizacji inwestycji proszę o sporządzenie zestawienia sprzętu wraz z wymiarami i wymaganymi parametrami.
Odpowiedź. W załączeniu wyposażenie podstawowe, które winno być ujęte w ofercie.

Pytanie 4. Proszę o dodanie informacji dotyczącej wyposażenia placu zabaw (np. producent, nazwy przyjętych w projekcie sprzętów itp.) oraz przyjętego w dokumentacji producenta poliuretanowej powierzchni bezpiecznej.
Odpowiedź. Zastosowane urządzenia oraz nawierzchnie placu zabaw powinny odpowiadać parametrom technicznym wskazanym w dokumentacji projektowej, posiadać atesty, dopuszczenia do użytkowania z uwzględnieniem wszelkich wymagań i rygorów bezpieczeństwa. Wnioskowane nazwy urządzeń zabawowych wraz z parametrami są zawarte  w opisie technicznym oraz na Rys P-01, P-02 (Projektu dziedzińca wewnętrznego). Obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają wskazanie producenta materiałów i urządzeń w postępowaniach przetargowych.

Pytanie 5. Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ocieplenia stropu nad parterem granulatem z wełny mineralnej co nie zostało ujęte w przedmiarze. Proszę o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej lub potwierdzenie, że roboty te nie wchodzą w zakres zamówienia.
Odpowiedź. Należy wycenić w ofercie wykonanie ocieplenia granulatem stropu nad parterem jako kalk. indywidualna. 

Pytanie 6. Proszę o informację, czy w czasie prowadzenia robót obiekt będzie czynny czy całkowicie wyłączony z użytkowania.
Odpowiedź. W trakcie realizacji robót obiekt będzie wyłączony z użytkowania.

Pytanie 7. W opisie techniczny jest zapis że system rejestracji i pobytu dzieci w przedszkolu ma być wyposażony w 150 breloków RFID z nadrukiem ID. – czy w ofercie należy wycenić breloki i czy mają być z nadrukiem ID, a jeżeli tak to jaki nadruk?
Odpowiedź. Należy ująć w ofercie breloki zgodnie z zapisem w projekcie, ewentualny tekst nadruku zostanie ustalony na etapie wykonawczym po konsultacji z użytkownikiem obiektu.

Pytanie 8. Czy czytnik wejścia systemu rejestracji i pobytu dzieci w przedszkolu ma być zainstalowany na zewnątrz i czy ma sterować otwieraniem drzwi wejściowych do przedszkola?
Odpowiedź. Tak . Czytnik wejścia dziecka do przedszkola ma być zainstalowany na zewnątrz i ma otwierać drzwi wejściowe do Przedszkola.

Pytanie 9. Instalacja sieci strukturalnej – czy należy w ofercie wycenić  układania kabli UTP i YTKSY w rurkach ochronnych – przedmiar nie przewiduje układania rurek i wciąganie przewodów do rurek
Odpowiedź. Tak. Sieci niskoprądowe w tym sieć strukturalna ma być układana w rurach ochronnych . Należy dodać pozycję kosztorysu:
KNNR 5 0101-0800
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
m
180

Pytanie 10. Instalacja domofonu – czy należy w ofercie wycenić układanie kabli koncentrycznych w rurkach ochronnych – przedmiar nie przewiduje wykucia i zaprawiania bruzd, układania rurek i wciągania przewodów do rurek
Odpowiedź. W ofercie należy ująć dostawę i montaż wideo domofonu z monitorami wyposażonymi w słuchawki . Kaseta zewnętrzna ma mieć możliwość otwarcie  za pomocą kodu lub specjalnego breloka RFID – należy ująć dostawę 30 szt. breloków RFID.  W drzwiach uwzględnić zainstalowanie rewersyjnego elektrozaczepu.
Przewody należy ułożyć  pod tynkiem w rurach ochronnych. W wycenie należy uwzględnić dodatkową pozycję: 
KNNR 5 0101-0800
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
m
210

Pytanie 11. Zaprojektowana instalacja domofonowa ma możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, ale w przedmiarze wydano system audio – czy zamiast wydanego w dokumentacji systemu domofonowego nie było by bardziej ekonomiczne i funkcjonalne zabudowanie systemu videodomofonowego?
Odpowiedź. Tak, zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

Pytanie 12. Instalacja CCTV– czy należy w ofercie wycenić układanie przewodów UTP w rurkach ochronnych – przedmiar nie przewiduje układania rurek 
Odpowiedź. Tak, sieć CCTV ma być układana w rurach ochronnych. Należy wycenić dodatkową pozycję:
KNNR 5 0101-0800
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
m
330

Pytanie 13. Rysunki Z-01 i Z-02 przedstawiają projektowaną drogę p.pożarową dojazdową.Czy do zakresu robót należy wykonanie drogi?
Odpowiedź. Do zakresu nie należy wykonanie drogi ppoż

Pytanie 14. W projekcie termomodernizacji budynku w pkt. 5 jest zapis:,,-ocieplenie stropu nad parterem granulatem z wełny mineralnej wsp. =0,039 W/mk grubości 30 cm"-brak przedmiarów do powyższego zakresu robót .
Odpowiedź. Należy w wycenie uwzględnić ocieplenie stropu nad parterem.

Pytanie 15. W zestawieniu stolarki drzwiowej dla drzwi zewnętrznych i wewnętrznych nie określono kolorystyki. Które drzwi są szklone i jakim szkłem?
Odpowiedź. W opisie technicznym znajduje się informacja, że stolarka drzwiowa wewnętrzna ma być w kolorze białym, zaś szklenie w ma być szkłem bezpiecznym. Zatem RAL 9003 - kolor biały, zaś drzwi wejściowe do budynku RAL 7045 - szary. Na załączonym rysunku P-10 opisane jest które drzwi mają przeszklenia. 



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 13 sierpnia 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 13 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.



W załączeniu pliki:
-  P-10 zestawienie stolarki 
- Zestawienie wyposażenia


