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Rybnik, dnia 10 października 2019 r.


Urząd Miasta Rybnika

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika, kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl  Pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika
ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice.




Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Zamawiający informuję, że po dokonanej analizie zadanych pytań stwierdził konieczność uaktualnienia (dokonania korekty)  przedmiaru robót, stąd w załączeniu do odpowiedzi na pytania publikujemy nowy przedmiar robót. W związku z tym, przedmiary robót opublikowane wraz 
z dokumentacją przetargową są nieaktualne, a podstawę wyceny przedmiotu zamówienia stanowi obecnie opublikowany przedmiar robót.

Pytanie 1: Brak w dokumentacji rysunków zbrojenia szybu windy wraz z zestawieniem.
Odpowiedź: Zbrojenie szybu windy należy wycenić zgodnie z rys. P-5 oraz częścią opisową punkt 4.2.2.2 i 4.2.3. oraz według danych zawartych w przedmiarze robót. Na obecnym etapie przetargu informacje te są wystarczające, a ewentualne uszczegółowienie dokumentacji będzie możliwe dopiero na etapie wykonawczym, w ramach nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektanta obiektu.

Pytanie 2: W SIWZ jest informacja że roboty  wykonywane są na czynnym obiekcie prosimy 
o potwierdzenie tej informacji ponieważ projektant w miejscu żelbetowych stropów zalecił podstemplowanie go poziomu gruntu.
Odpowiedź: Przebudowa stropów nie jest przedmiotem obecnego etapu przebudowy obiektu.

Pytanie 3: Czy montaż rolet w okach na II piętrze wchodzi do obecnego zakresu brak w przedmiarze.
Odpowiedź: Rolety w oknach na II piętrze nie są przedmiotem obecnego etapu przebudowy obiektu

Pytanie 4: Brak rysunków Balustrad prosimy o uzupełnienie - lub informację czy nawiązujemy 
się do istniejących.
Odpowiedź: Balustrady należy wykonać zgodnie z informacją zawartą w części opisowej projektu, 
na   stronie numer  55, w  punkcie  4.4.6.

Pytanie 5: Czy wykonanie podestów na drugim Piętrze wchodzi do obecnego zakresu - przedmiar tego nie obejmuje (wykucie gniad dla hebów, wykonanie konstrukcji stalowej, podłogi i nawierzchni).
Odpowiedź: Wykonanie podestów na drugim piętrze nie obejmuje obecnego etapu przebudowy obiektu. W SIWZ została zawarta informacja:
„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i adaptacja parteru Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice, na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje adaptacji ostatniej kondygnacji na potrzeby archiwum, jak to opisano i pokazano 
w załączonym do dokumentacji przetargowej projekcie budowlanym. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby archiwum będzie realizowana w następnym etapie.”

Pytanie 6: Brak rysunków kratowniczek w podestach jak określić ilość materiałów nie ma zastrzałów.
Odpowiedź: Podesty, w tym kratowniczki, nie obejmuje obecnego etapu przebudowy obiektu.

Pytanie 7: Czy wyposażenie w regały wchodzi do zakresu robót.
Odpowiedź: Wyposażenie w regały nie obejmuje obecnego etapu zamówienia.

Pytanie 8:. Brak wymiaru drzwiczek rewizyjnych do szachtu.
Odpowiedź: Należy przyjąć drzwiczki rewizyjne o wymiarach 50 cm x 50 cm

Pytanie 9:. W przedmiarze brak okładziny schodów i podestów - czy należy je uwzględnić 
w kalkulacji.
Odpowiedź: Należy wykonać okładziny schodów i spoczników w klatkach schodowych. Nakłady zostały przyjęte w przedmiarze robót.

Pytanie 10:. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru na wykonanie barierek zabezpieczających H parapetu poniżej 90 cm.
Odpowiedź: Barierki zabezpieczające nie są przedmiotem obecnego etapu realizacji zamówienia.

Pytanie 11: W przedmiarze wystąpił błąd dotyczący ilości ścian windy kosztorysant policzył m3 
a nie m2  
Odpowiedź: W załączeniu do odpowiedzi na pytania Zamawiający przekazuje korektę przedmiaru 
do wyceny, w którym prawidłowo została określona jednostka oraz ilość nakładów.

Pytanie 12:. Brak rysunków zbrojenia stropów nad I pietrem oraz ilości zbrojenia - prosimy 
o doprecyzowanie na jakiej podstawie projektant określił ilość.
Odpowiedź: Stropy nad i piętrem nie są przedmiotem zamówienia  na obecnym etapie przebudowy obiektu.

Pytanie 13: W przedmiarze części instalacje elektryczne występują tablice RP1 i RW, w pliku schematy brak schematów tych tablic, prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie, w załączeniu Zamawiający publikuje schematy elektryczne tablic RP1 i RW.

Pytanie 14: Prosimy również o przekazanie aktualnych rzutów z zakresem robót, gdyż np. ilość opraw na obecnych rzutach nie pokrywa się z ilością w przedmiarze.
Odpowiedź: W załączonym do odpowiedzi na pytania skorygowanym przedmiarze robót ujęto prawidłową ilość opraw oświetleniowych dotyczących obecnego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym klatek schodowych. 
Opis tego zakresu stanowią rysunki:
E-01 – w zakresie oświetlenia klatek schodowych na poziomie piwnicy, w tym oświetlenia awaryjnego (całości jak na rysunku)
E-02 - oświetlenie wszystkich poniszczeń i klatek schodowych parteru wraz z oświetleniem awaryjnym.
E-03 - w zakresie oświetlenia klatek schodowych na poziomie I piętra, w tym oświetlenia awaryjnego (całości jak na rysunku)
E-04 – tylko w zakresie oświetlenia klatek schodowych, w tym oświetlenia awaryjnego na poziomie 
II piętra.

Pytanie 15: Zamawiający w dokumentacji projektowej przewiduje wykonanie instalacji c.o 
z rur system zaciskowego PEX/AL./PEX. Biorąc pod uwagę, iż powyższe przewody są dostarczane 
w formie kręgów oraz że instalacja c.o prowadzona jest systemem natynkowym, może to mieć znaczny wpływ na estetykę prowadzonych pionów i samej instalacji. Czy Zamawiający w takim przypadku przewiduje możliwość wykonania powyższej instalacji z przewodów systemu stali czarnej zewnętrznie galwanizowanej łączonej przez zacisk. Czy Zamawiający w przypadku zamiany powyższych systemów dostarczy dokumentację z naniesionymi zmianami i dostosowanymi nastawami instalacji do powyższego systemu. 
Odpowiedź: Nie przewidujemy zmiany dokumentacji.  Instalacja pozioma prowadzona jest w otulinie pod sufitem, natomiast piony od posadzki do grzejnika należy prowadzić bez izolacji.

Pytanie 16: Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga wykonanie instalacji c.w.u 
w systemie rurowym PEX/AL./PEX. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany powyższego systemu na rury i kształtki PP lub PP STABI GLASS. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość  zastosowania systemu na rury i kształtki  PP oraz PP STABI GLASS.

Pytanie 17: W pkt. 1.17.6 przedmiaru Zamawiający wymaga montaż misek ustępowych WC typu kompakt – 7szt. Ze względu, iż powyższy dział kosztorysu obejmuje przedszkole proszę o wyjaśnienie czy powyższe miski mają byś standardowe czy też przystosowane dla dzieci przedszkolnych 
i wykonane w wersji niskiej.
Odpowiedź: Należy dostarczyć i zabudować miski ustępowe w wersji  przystosowanej dla dzieci przedszkolnych.

Pytanie 18: W pkt. 1.18.31 przedmiaru występuje pozycja „0”. Proszę o wyjaśnienie czy powyższa pozycja jest prawidłowa czy też wystąpiła pomyłka przy tworzeniu przedmiaru. Czy w kosztorysie uwzględnić pozycję i z ilości „0”? 
Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający opublikował skorygowany i poprawiony  przedmiar robot, 
w którym nie występuje już opisany w pytaniu problem.

Pytanie 19: W pkt. 1.17.3 przedmiaru Zamawiający wymaga montaż zlewozmywaka – 5 szt. Proszę 
o wyjaśnienie czy zlewozmywaki mają być standardowe 2 komorowe w wykonaniu naszafkowym oraz czy szafki podzlewozmywakowe też wchodzą w zakres dostawy i montażu. 
Odpowiedź: Należy zastosować zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem (60 cm x 80 cm, zabudowane na szafkach. Szafki są również przedmiotem zamówienia.

Pytanie 20: Zakres robót obejmuje przebudowę instalacji hydrantowej oraz c.w.u. Proszę 
o uzupełnienie przedmiaru w pozycję obejmującą badanie hydrantów oraz badanie wody przez SANEPID. 
Odpowiedź: Badanie hydrantów oraz badanie wody przez SANEPID należy ująć w kosztach ogólnych kalkulacji (w cenie oferty).

Pytanie 21: W 1.18.36-1.18.60 przedmiaru występują roboty związane z demontażem oraz ponownym montażem wraz z systemem podparć przewodów DN65-DN300. Proszę jednoznacznie wskazać miejsce prowadzenia powyższej instalacji lub zakresu, który powyższe roboty obejmują. 
Na dostarczonych rysunkach brak powyższych instalacji. Ponadto rysunki instalacji C.O nie obejmują miejsc prowadzenia poziomów w pomieszczeniach piwnic. Brak także rozwinięcia instalacji. Proszę 
o uzupełnienie dokumentacji.
Odpowiedź: Poruszony w pytaniu problem nie jest już aktualny, ponieważ w wyniku korekty przedmiaru robót, pozycje o których mowa w pytaniu zostały pominięte – nie są przedmiotem zamówienia w tym etapie realizacji zamówienia.  
Instalacje sanitarne oraz centralnego ogrzewania należy wykonać w oparciu o część opisową projektu oraz rysunki od IS-1 do IS-12.

Pytanie 22: Projekt budowlany w części instalacja wentylacji mechanicznej nie zawiera zestawienia materiałów na podstawie którego można sporządzić ofertę  tym bardziej że przedmiar opisuje całość 
w jednej pozycji kalkulacja indywidualna  (Dostawa i montaż kształtek Cz1, E1,N1,W1). Proszę zamieszczenie zestawienia materiałów instalacji wentylacji mechanicznej .
Odpowiedź: Podstawowe zestawienie materiałów dotyczące wentylacji mechanicznej znajduje się na str. 77 w punkcie 7.4.5. Ponadto, w  opisie technicznym w punkcie 7.4.2., opisany jest rozdział dotyczący  wentylacji, czyli układ N1W1 oraz W3 – obsługującego pomieszczenia przedszkola (obecnego etapu realizacji przedmiotu zamówienia).
Dodatkowo, jako załącznik do niniejszych odpowiedzi Zamawiający publikuje szczegółowe zestawienie materiałów (plik pod nazwą: „Zestawienie materiałów_wentylacja”).

Pytanie 23: Projekt budowlany w części instalacja wentylacji mechanicznej mówiąc o parametrach
i wyposażeniu centrali wentylacyjnej kieruje do załącznika nr 1. Proszę o zamieszczenie załącznika 
nr 1.
Odpowiedź: Załącznik opublikowano w odpowiedzi na niniejsze pytania w pliku pod nazwą: „Załącznik 1_wentylacja_schem_zestawie”.

Pytanie 24: Przedmiar w pozycji 1.15.2 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż wentylatora 
W - 3. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić dostawę i montaż wentylatora czy całej instalacji 
W- 3, jeśli całą instalację to proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów.
Odpowiedź: Zamieszczone w dziale 1.15 przedmiaru robót cztery pozycje ( w tym 1.15.2)  w sumie zawierają nakłady na wykonanie kompleksowej roboty, polegającej na dostawie kompletu urządzeń, kształtek oraz izolacji, jak również montażu i uruchomienia wentylacji mechanicznej w przedszkolu.
Realizację (wycenę) robót należy prowadzić w oparciu o projekt, część opisową i rysunek IW-1 (rzut piwnic), na którym pokazano wykonanie dwóch systemów wentylacyjnych obsługujących przedszkole oraz archiwum. W obecnym  etapie należy wykonać system N1W1 a tym samym pominąć system N2W2. Rozprowadzenie wentylacji w pomieszczeniach przedszkola należy wykonać w oparciu 
o rysunek IW-2 rzut parteru . Należy pominąć rys. IW- 3 rzut 2 piętra, z uwagi na rezygnację w tym etapie z  wykonania robót wentylacyjnych na 2 piętrze

Pytanie 25: W związku z zamiarem przygotowania oferty dla rzeczonego postępowania, proszę 
o udostępnienie rysunków E06, E07, E08, E09/1, E09/2.
Proszę również o udostępnienie schematów instalacji niskonapięciowych .
Odpowiedź: Rysunki i schematy opublikowano w załączonym do odpowiedzi pliku pod nazwą: "schematy elektryczne.zip"

Pytanie 26: Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej nie jest adekwatne z przedmiarami.Występują rozbieżności ilościowe w stolarce drzwiowej-brak w przedmiarach drzwi-D1 -1 szt.,D2-1 szt.,D3-2 szt.,D14-8 szt.Drzwi D7 w przedmiarze jest 5 szt.,w zestawieniu 3 sztuki.Brak w przedmiarze drzwi D11 ,D12.
Odpowiedź: Zestawienie stolarki okiennej dotyczy dwóch etapów robót , w załączeniu Zamawiający publikuje skorygowany przedmiar, w którym zawarto poprawne dane dotyczące stolarki drzwiowej 
i okiennej dla I ETAPU .

Pytanie 27: Brak pozycji do wykonania wzmocnienia stropów - podesty/zbrojenie,betonowanie/.
Odpowiedź: Wzmocnienie stropów nie jest przedmiotem obecnego etapu zamówienia.

Pytanie 28: Czy do zakresu robót należy wyposażenie archiwum w regały do składowania dokumentacji?
Odpowiedź: Archiwum, w tym regały, nie jest przedmiotem obecnego etapu zamówienia

Pytanie 29: Brak pozycji do wykonania płyty żelbetowej dla odciążenia istniejącego stropu 
w archiwum -2 piętro.
Odpowiedź: Wykonania płyty żelbetowej nie jest przedmiotem obecnego etapu zamówienia.

Pytanie 30: Brak pozycji montażu barierek ochronnych oraz elektrycznych rolet zewnętrznych 
w oknach.
Odpowiedź: Montaż rolet nie jest objęty obecnym etapem robót, natomiast wykonanie balustrad ujęto w przedmiarze robót w dziale: Klatki schodowe Piwnica , Parter I P , II P.

Pytanie 31: Brak pozycji demontażu stolarki drzwiowej.
Odpowiedź: Demontaż stolarki drzwiowej ujęto w przedmiarze, w dziale „Roboty rozbiórkowe – przedszkole”

Pytanie 32: Brak pozycji pokrycia dachowego w miejscu szachtu instalacyjnego oraz wykonania otworów w dachu w celu zamontowania klap dymowych.
Odpowiedź: Zakres robót opisany w pytaniu został ujęty w załączonym do odpowiedzi przedmiarze robót.
Pytanie 33: Brak pozycji podbicia istniejących ław fundamentowych i zazbrojenia prętami w celu wyrównania poziomu posadowienia obu fundamentów .
Odpowiedź: Podbicie istniejących ław ujęto w przedmiarze robót, w dziale: „ Winda + Wiatrołap”

Pytanie 34: Brak pozycji podstemplowania stropów przed wykonaniem wzmocnienia stropów .
Odpowiedź: Wzmocnienie stropów nie jest przedmiotem obecnego etapu zamówienia

Pytanie 35: Brak pozycji wykonania stropodachu nad szachtem instalacyjnym.
Odpowiedź: Zakres robót opisany w pytaniu został ujęty w załączonym do odpowiedzi przedmiarze robót.

Pytanie 36: Brak pozycji docieplenia dachu płaskiego szybu windowego.
Odpowiedź: Docieplenie dachu zostało ujęte w załączonym przedmiarze robót. Budowa szachtu instalacyjnego jest ujęta w dziale „Szacht Instalacyjny”, w dziale tym uwzględniono roboty rozbiórkowe oraz docieplenie czapy betonowej.

Pytanie 37: Brak pozycji montażu wpustów dachowych i rur spustowych pcv.
Odpowiedź: Zakres robót opisany w pytaniu został ujęty w załączonym do odpowiedzi przedmiarze robót.

Pytanie 38: Brak pozycji obudowy belek stalowych płytami krzemianowo-wapniowymi .
Odpowiedź: Zakres robót opisany w pytaniu został ujęty w załączonym do odpowiedzi przedmiarze robót.  W przedmiarze uwzględniono zabudowę  sufitu ognioodpornego na II Pietrze  dla belek zabudowanych w obecnym etapie (Etap I) przyjęto zabezpieczenie ogniowe, natomiast pozostałe  belki zostaną ujęte w II etapie.

Pytanie 39: Kto w okresie gwarancyjnym będzie przeprowadzał i ponosił koszty przeglądów konserwacyjnych windy dla osób niepełnosprawnych.
Odpowiedź: Koszty będzie ponosił Zamawiający. Do obowiązków wykonawcy będzie należało przekazać windę zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia, wraz z dopuszczeniem UDT.

Pytanie 40: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w wymiarach i ilościach ślusarki aluminiowej pomiędzy przedmiarem a zestawieniem - rys. ZS-1
Odpowiedź: W przedmiarze robót wyodrębniono ślusarkę i stolarkę drzwiową dla obecnego etapu realizacji zamówienia. W skorygowanym przedmiarze dokładnie rozpisano jakie drzwi należy zabudować i na jakiej kondygnacji. Oddzielnie wyceniono drzwi dla klatek schodowych i oddzielnie dla pozostałych pomieszczeń

Pytanie 41: Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy rozdzielnic RP1, RW, RP2 (brak również w przedmiarze).
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie, w załączeniu publikujemy schematy elektryczne oraz skorygowany przedmiar robót. Informacje te wyczerpują odpowiedź na powyższe pytanie. Dodatkowo informujemy, że rozdzielnica RP2 nie jest objęta obecnym etapem realizacji przedmiotu zamówienia, co również ujęto w załączonym przedmiarze robót.

Pytanie 42: W opisie budowlanym na stronie 77 – zestawienie materiałów (dotyczy wentylacji, klimatyzacji) z wyszczególnienia wynika, że Zamawiający prawdopodobnie dysponuje zestawieniem kształtek
Pytanie 43: Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy rozdzielnic RP1, RW, RP2 (brak również w przedmiarze)
Odpowiedź na pytania 42 i 43: Załącznik opublikowano w odpowiedzi na niniejsze pytania, w pliku pod nazwą: „Załącznik 1_wentylacja_schem_zestawie”.

Pytanie 44: Proszę o udzielenie informacji czy wycena instalacji wentylacyjnej ma dotyczyć tylko układu N1W1 (wg przedmiaru) czy również instalacji N2W2, która opisana jest w opisie technicznym. Czy w wycenie mamy uwzględnić także klimatyzację split i szafę klimatyzacji precyzyjnej, której nie ma w przedmiarze?
Odpowiedź: W tym etapie realizacji zamówienia należy wycenić tylko i wyłącznie wykonanie instalacji  N1W1. Pozostałe instalacje i urządzenia wymienione w pytaniu nie są przedmiotem obecnego zamówienia.

Pytanie 45. Prosimy o wyjaśnienie kwestii czy zestawienie stolarki dotyczy obecnego etapu czy całego zadania w II etapach, czy należy uwzględnić tylko wydzielenie klatek schodowych. Prosimy o ewentualna korektę zestawienia.
Odpowiedź. W przedmiarze robót wyodrębniono ślusarkę i stolarkę drzwiową dla obecnego etapu realizacji zamówienia. W skorygowanym przedmiarze dokładnie rozpisano jakie drzwi należy zabudować i na jakiej kondygnacji. Oddzielnie wyceniono drzwi dla klatek schodowych i oddzielnie dla pozostałych pomieszczeń

Pytanie 46. Jakie mają być miski ustępowe ; compakt czy wiszące na stelażach ?
Odpowiedź. Należy zastosować miski ustępowe wiszące, na stelażach.

Pytanie 47. Dlaczego w  pozycji 1.18.19 przedmiaru  próby regulacji  instalacji podano  30 urządzeń 
a grzejników w przedmiarze jest 35 ?
Odpowiedź. Prawidłowa ilość (30 urządzeń) została określona w załączonym do odpowiedzi skorygowanym przedmiarze robót.

Pytanie 48. W pozycji 1.18.31 grzejnik 33V 600x1320 brak podanej ilości ?
Odpowiedź. Ilość  została określona w załączonym do odpowiedzi skorygowanym przedmiarze robót.

Pytanie 49. Dlaczego w  pozycji 1.18.32 zaworów odcinających RLV jest  15 szt a powinno być stosownie do ilości grzejników ?
Odpowiedź. Prawidłowa ilość (30 zaworów) została określona w załączonym do odpowiedzi skorygowanym przedmiarze robót. 

Pytanie 50. W pozycji 1.18.35. jaka ma być ilość głowic termostatycznych gdyż również nie zgadzają się z ilością podanych grzejników?
Odpowiedź. Prawidłowa ilość (30 głowic) została określona w załączonym do odpowiedzi skorygowanym przedmiarze robót.

Pytanie 51. Jakiej części projektu dotyczą pozycje przedmiaru od 1.18.36 do 1.18.60 ?
Odpowiedź. Wymienione w pytaniu pozycje dotyczą II etapu i zostały usunięte z załączonego do odpowiedzi skorygowanego przedmiaru robót.

Pytanie 52. Pozycja 1.2.16 Ściany żelbetowe grubości 12cm proste o wysokości do 8m. beton podawany pompą – z ilości obmiarowych wynika, że obmiar jest obliczony w m3, natomiast w kolumnie jednostka obmiarów są podane m2. Jaką jednostkę należy przyjąć, czy też skorygować przedmiar?
Odpowiedź. Poprawiono w załączonym do odpowiedzi przedmiarze robót.

Pytanie 53. Pozycja 1.2.17 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1cm różnicy grubości, beton podawany pompą – dalsze 17cm – brak ujętej krotności powtarzania robót.
Odpowiedź. Poprawiono w załączonym do odpowiedzi przedmiarze robót.

Pytanie 54. Pozycja 1.2.19 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą – również brak ujętej krotności powtarzania robót.
Odpowiedź. Poprawiono w załączonym do odpowiedzi przedmiarze robót.

Pytanie 55. Pozycja 1.2.30 – Ocieplenie elewacji wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem, montażem i rozbiórką rusztowania – wykonanie na gotowo – brak podstawy kosztorysowej, pozycja składa się z kilku robót,  które można rozbić na poszczególne pozycje kosztorysowe. Ponadto w opisie pozycji nie została określona grubość styropianu oraz typ mieszanki do wykonania tynków, co ma również wpływ na wycenę. Scalenie wszystkich robót w jednej pozycji oraz utworzenie kalkulacji własnej znacząco wpłynie na rzetelność przygotowania wyceny. Prosimy o uzupełnienie o dodatkowe rozbite pozycje kosztorysowe.
Odpowiedź. Podstawą wyceny jest norma indywidualna oraz ilość nakładów, po uwzględnieniu informacji zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej. Jest to nakład scalony do wyceny własnej Wykonawcy.

Pytanie 56. Pozycja 1.2.31- Wykonanie posadzki wiatrołapu wraz z warstwami podsypkowymi, betonem i wykończeniem posadzki – również pozycja składająca się z kilku robót, które można rozbić na poszczególne pozycje. Ponadto nie została określona grubość warstw podsypkowych oraz rodzaj materiału, a także jak ma być wykończona posadzka. Prosimy o uzupełnienie.  
Odpowiedź. Podstawą wyceny jest norma indywidualna oraz ilość nakładów, po uwzględnieniu informacji zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej. Jest to nakład scalony do wyceny własnej Wykonawcy.

Pytanie 57. Pozycja 1.2.33 Wykonanie otworów wejściowych z windy na każdą kondygnację. Wykucie otworu, założenie nadproży, obrobienie otworu przy wejściu,  wywózka gruzu, opłata za składowanie – jak wyżej, pozycja, która zawiera kilka robót jednocześnie, co ma znaczący wpływ na cenę. Ponadto jednostka obmiaru 4kpl jest zbyt ogólnikowa. Prosimy o rozbicie pozycji oraz podanie ilości rozbiórek w bardziej policzalnej jednostce np. m2 lub m3.
Odpowiedź. Podstawą wyceny jest norma indywidualna oraz ilość nakładów, po uwzględnieniu informacji zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej. Jest to nakład scalony do wyceny własnej Wykonawcy. Jednostka obmiarowa – komplet (4kpl.). Jest w tym przypadku miarodajna.

Pytanie 58. Pozycja 1.2.34 – Uzupełnienie i wyprofilowanie nawierzchni z kostki brukowej po montażu windy (roboty ziemne, warstwy podsypkowe, kostka) – również pozycja scalona składająca się z kilku robót. Ponadto brak informacji o rodzaju podbudowy oraz typie i grubości kostki. 
Odpowiedź. Jest to nakład scalony do wyceny własnej Wykonawcy, przy uwzględnieniu poniższych wytycznych: 
- piaskowa warstwa odsączająca o grubości 10 m,
- podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 31,5 mm o grubości 12 cm,
- kostka betonowa o grubości 8 cm na zaprawie cementowo-piaskowej o grubości 3 cm.

Pytanie 59. Pozycja 1.3.5 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki 
o 1cm ponad 25cm – prosimy o potwierdzenie czy należy wycenić tylko jedną krotność, czyli pogrubienie o 1 cm czy Zamawiający przewiduje grubszą posadzkę co przekłada się na uzupełnienie przedmiaru o określenie krotności robót.
Odpowiedź. Należy przyjąć krotność 4, czyli pogrubienie o dodatkowe 4 cm.

Pytanie 60. Pozycja 1.4.4 Dostawa i montaż czapy betonowej wraz z obróbkami – pozycja scalona, 
w której jest zaliczonych kilka robót. Dodatkowo brak określonej grubości czapki, rodzaju betonu oraz czy powinna być zbrojona, a także brak obmiaru ilości obróbek oraz typu obróbek.
Odpowiedź. Wykonanie wykonania tego elementu znajduje się w punkcie 4.2.8 części opisowej projektu budowlanego.
Potoczna nazwa „czapa”, w tym przypadku, to stropodach monolityczny, żelbetowy, płytowy, krzyżowo zbrojony o grubości płyty 10-13 cm, wylewany z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie konstrukcyjne płyty należy wykonać prętami Ø12 mm ze stali klasy A-IIIN - w rozstawie 100 mm x100 mm (górą i dołem).
Stropodach należy przekryć 2 x papą termozgrzewalną oraz wykonać obróbki  blacharskie okapu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  gr. 0.55 mm 
Wymiary czapy:   166 cm x 166 cm, pokazano na rzucie dachu.

Pytanie 61. Pozycja 1.6.10 Zeskrobanie farby na ścianach – brak podstawy kosztorysowej.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 62. Pozycja 1.7.5 Montaż wymianów stalowych (wymiary zabezpieczone antykorozyjnie) – brak podstawy kosztorysowej co ma znaczący wpływ na cenę ofertową. 
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 63. Pozycja1.9.4 Wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 3cm – brak podstawy kosztorysowej.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.
Pytanie 64. Pozycja 1.9.5 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych typu Tarkett wg ustalonego wzoru,  w dwóch kolorach z pasem obwodowy 30cm, z wywinięciem na ścianę – brak podstawy kosztorysowej, jednak w pozycji nr. 1.3.6 taka podstawa się pojawiła. 
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną, w tym na podstawie dostępnych publikacji i pozycji kosztorysowych, o których mowa w pytaniu.

Pytanie 65. Pozycja 1.9.1 oraz pozycja 1.11.6 Wykonanie systemowej izolacji z folii w płynie wraz 
z wklejeniem taśm narożnikowych – brak podstawy kosztorysowej, a także brak ilości obmiarowej potrzebnej taśmy narożnikowej. Czy wykonawca ma przyjąć ilość taśmy w stosunku do ilości podanych w m2, czy Zamawiający uzupełni przedmiar o mb taśmy narożnikowej? 
Odpowiedź. Taśmę należy wliczyć w cenę pozycji, przy założeniu:
 - dla pozycji 1.11.6 należy wycenić 218,64 mb,
 - dla pozycji 1.9.1 należy wycenić 93,06 mb.

Pytanie 66.  Pozycja 1.11.4 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubość o 10mm – za 3cm – brak podanej krotności oraz określenia czy jest to dodatek czy potrącenie.
Odpowiedź. W tabeli krotność podana jest ilość 3 co oznacza, że warstwę wyrównawczą należy pogrubić o dodatkowe 30 mm.

Pytanie 67. Pozycja 1.11.18 Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na klatce schodowej – pozycja bez podstawy kosztorysowej. 
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 68. Pozycja 1.11.19 Przygotowania otworów pod klapy wraz z uszczelnieniem dachu, wywozem gruzu i opłatą za wysypisko – pozycja składająca się z kilku odrębnych robót. Ponadto jednostka obmiarowa jest niedokładna przy wycenie. Poza tym jak należy określić i przyjąć ilość gruzu do wywozu? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o podanie dokładnych ilości 
Odpowiedź. Wykonać zgodnie z rysunkiem R-5 oraz przekrojami P1,P2, P3 oraz opisem technicznym, z uwzględnieniem poniższego.
Do wykonania są dwie  klapy dymowe o wymiarach 100 cm x 120 cm  oraz  jedna klapa o wymiarach 100 cm x 110 cm, a uwzględniając 3 cm zapas (rezerwę) przedmiar będzie prezentował się następująco:
-  zerwanie 3 warstw papy:  1,13x1,13x2+1,23x1,23=2,55+1,50 = 4,05 m2
- okładzina (obróbka pionowa otworu):  (1,10+1,0)x2x2x0,73+(1,20+1,0)x2x0,73=6,13+3,21=9,34 m2
- stropodach z warstwą spadkową:  55 cm x 4,05 m2 = 2,22 m3 
- uszczelnienie i obróbka klap na dachu:  4,20 m +4,20 m + 4,40 =12,80 m
Gruz i papę należy wywieść i zutylizować.

Pytanie 69. Pozycja 1.15.3 Dostawa i montaż kształtek CzI, EI, NI, WI – brak dokładnych ilości oraz rodzaju kształtek. Każdy typ kształtki różni się ceną. Prosimy o uszczegółowienie przedmiaru oraz określenie dokładnej ilości. 
Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje dodatkowe zestawienie materiałów, w którym są opisane rodzaje kształtek wentylacyjnych.

Pytanie 70. Pozycja1.15.4 Dostawa i montaż izolacji przewodów – brak wyszczególnionych ilości oraz rodzaju, typu i średnicy izolacji. W podany sposób pozycja jest nie do rzetelnego policzenia przez Wykonawcę. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź. Wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 71. Pozycja 1.16.17 Stelaż podtynkowy do WC – brak podstawy kosztorysowej.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 72. Pozycja 1.16.18 – Przycisk do stelaża – podstawa KNR 215/202/1 stanowi – Montaż rurociągów kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nom. 100mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków z uszczelnieniem zaprawą cementową – prosimy o dobranie innej pozycji odpowiadającej opisowi i lub określenie jak należy ten przycisk zamontować zgodnie z wyszczególnieniem robót w oryginalnej pozycji. Dodatkowo przy podstawie kosztorysowej brak jakiejkolwiek uwagi w postaci np. analogia.
Odpowiedź. W załączonym do odpowiedzi na pytania przedmiarze robót - pozycja została określona jako „kalkulacja indywidualna”. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 73. Pozycja 1.16.34 oraz 1.16.35 – Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych (…) – brak określonej ilości prób.
Odpowiedź. Należy założyć wykonanie 1 próby.

Pytanie 74. Pozycja 1.17.5 Odwodnienie liniowe (natryski) – pozycja bez podstawy oraz bez wyszczególnionej ilości. Prosimy o określenie ilości w mb.
Odpowiedź. Proszę przyjąć systemowe odwodnienie o długości minimum 60 cm. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 75. Pozycja 1.17.20 – Zawór napowietrzający DN 50 – pozycja bez podstawy kosztorysowej.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 76. Pozycja 1.17.21 – Zawór napowietrzający DN 110 – pozycja bez podstawy kosztorysowej.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 77. Pozycja 1.18.1 – Demontaż rur C.O. wraz z otuliną (demontaż + wywóz + utylizacja) – pozycja składająca się z kilku robót. Prosimy o wyszczególnienie w odrębnych pozycjach ilości oraz rodzaju robót.
Odpowiedź. Wycenić jako nakład scalony, na podstawie wyceny własnej Wykonawcy.

Pytanie 78. Pozycja 1.18.2 – Demontaż grzejników – pozycja bez podstawy kosztorysowej.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 79. Pozycje od 1.18.3 do 1.18.8 – Rurociągi 16mm (…) 50mm – brak określonego materiału rurociągów. Czy Wykonawca powinien przyjąć materiał z oryginalnej pozycji?
Odpowiedź. Rodzaj materiału określony jest w części opisowej projektu, na stronie  nr 62 i nr 63.

Pytanie 80.  Pozycja 1.18.9 – Dostawa i montaż kształtek – wg. Zestawienia kpl.. – brak typu oraz ilości kształtek. Pozycja uniemożliwiająca rzetelną wycenę.
Odpowiedź. Zestawienie kształtek zawiera część opisowa projekty - od str. 64.

Pytanie 81.  Pozycja 1.18.32 – Montaż – zawór odcinający RLV KS Prosty – pozycja bez podstawy kosztorysowej. Prosimy również o odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający posiada taki zawór, ponieważ skoro jest napisany montaż to można wywnioskować, że materiał leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie dostarcza żadnych materiałów, stąd użycie w przedmiarze robót słowa „montaż”, jest równoznaczne z dostawą
i montażem tego materiału (elementu).

Pytanie 82.  Pozycja 1.18.33 – Montaż – pompa obiegowa – brak danych dotyczących parametrów pompy. Również prosimy o odpowiedź czy materiał leży po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź. Pozycja dotyczy dostawy i montażu.
Dane techniczne pompy:
- H max: 40 dm
- Klasa TF: 110
- Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE
- Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C
- Temperatura cieczy: 60 °C
- Gęstość: 983.2 kg/m3
- Czynnik tłoczony: Woda
- Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C
- Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- Przyłącze rurowe: G 1 ½
- Ciśnienie: PN 10
- Długość montażowa: 180 mm
- Moc wejściowa-P1: 3 .. 18 W
- Max. zużycie prądu: 0.04 .. 0.18 A
- Częstotliwość podstawowa: 60 Hz
- Napięcie nominalne: 1 x 230 V
- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): XD4
- Klasa izolacji (IEC 85): F
- Zabezpieczenie silnika: BRAK
- Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Pytanie 83. Pozycja 1.18.34 – Montaż – Zawór odcinający – brak średnie zaworu oraz brak podstawy kosztorysowej. Materiał jest również po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź. Pozycja dotyczy dostawy i montażu. Należy wycenić zawór DN 25.

Pytanie 84. Pozycja 1.18.35 – Montaż – głowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym – pozycja bez podstawy kosztorysowej. Po czyjej stronie jest zakup materiału?
Odpowiedź. Pozycja dotyczy dostawy i montażu. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 85. Pozycje od 1.18.48 do 1.18.51 – Obłożenie otuliną rur (…) – brak podstaw kosztorysowych oraz brak określonej grubości otuliny.
Odpowiedź. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na to pytanie, ponieważ pozycja została usunięta ze skorygowanego przedmiaru robót, załączonego do odpowiedzi na pytania. Pozycja nie dotyczyła obecnego etapu realizacji zamówienia.

Pytanie 86. Pozycja 1.18.52 Projekt warsztatowy przebudowy rur – prosimy o określenie czego dokładnie ma dotyczyć projekt, w jakim zakresie oraz z kim ma być uzgodniony oraz przez kogo ma być wykonany?
Odpowiedź. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na to pytanie, ponieważ pozycja została usunięta ze skorygowanego przedmiaru robót, załączonego do odpowiedzi na pytania. Pozycja nie dotyczyła obecnego etapu realizacji zamówienia.

Pytanie 87. Pozycje 1.18.53 do 1.18.56 – Montaż – Zawór odcinający (…) – pozycje bez podstaw kosztorysowych. Prosimy o określenie po czyjej stronie jest zakup materiału?
Odpowiedź. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na to pytanie, ponieważ pozycja została usunięta ze skorygowanego przedmiaru robót, załączonego do odpowiedzi na pytania. Pozycja nie dotyczyła obecnego etapu realizacji zamówienia.

Pytanie 88.  Pozycje 1.18.57 do 1.18.60 – Kształtki Dn (…) – pozycje bez podstaw kosztorysowych, bez rodzaju kształtek, bez rodzaju materiału. Prosimy o uszczegółowienie.
Odpowiedź. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na to pytanie, ponieważ pozycja została usunięta ze skorygowanego przedmiaru robót, załączonego do odpowiedzi na pytania. Pozycja nie dotyczyła obecnego etapu realizacji zamówienia.

Pytanie 89. Pozycja1.20.46 – Usunięcie kolizji w miejscu budowy windy – czego dotyczą potencjalne kolizje? Instalacji, otworów, konstrukcji budynku? Wykonawca nie jest na tym etapie określić co wchodzi w kolizję z windą, a co za tym idzie nie jest w stanie rzetelnie wycenić tej pozycji.
Odpowiedź. Pozycja dotyczy kolizji windy z kablem zasilającym. Należy wycenić zgodnie z opisem  
w części elektrycznej projektu budowlanego.

Pytanie 90. Pozycja 1.21.1 – Wykonanie instalacji przyzywowej w WC dla osób niepełnosprawnych: transformator 230/12 V lub 24V, puszka podtynkowa, buczek z lampką, przycisk kasujący – pozycja składająca się z kilku robót scalonych w jedną. Czy prace takie jak bruzdowanie, szpachlowanie po bruzdach oraz malowanie należy również wycenić w tej pozycji czy Zamawiający nie przewiduje takich robót? Brak podanych ilości urządzeń i materiałów. Prosimy  o wyszczególnienie konkretnych pozycji.
Odpowiedź. Wycenić jako nakład scalony, na podstawie wyceny własnej Wykonawcy
Pytanie 91.  Pozycja 1.22.9 – Wentylator- brak jakichkolwiek informacji technicznych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź. Jest to typowy wentylator stosowany do szafki rack 19
Cechy produktu:
	montaż w szafie rack 19"

kolor czarny
cyfrowy termostat
2 wentylatory
	wymiary: 485x200x44.5mm (SxGxH)

Pytanie 92. Pozycja 1.24.1 –Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej o parametrach zgodnych z projektem wraz z okablowaniem – pozycja scalona z kilku robót. Brak dokładnych danych, brak ilości – ilość kabla do położenia. Czy roboty takie jak rowki pod kable, gipsowanie i malowanie wchodzą w skład tej pozycji?
Odpowiedź. Wycenić jako nakład scalony, na podstawie wyceny własnej Wykonawcy. Pozycja dotyczy dostawy i montażu zestawu – zgodnego ze specyfikacją konkretnego producenta, natomiast w celu ustalenia kosztów montażu, należy przyjąć 40 m przewodu telefonicznego wraz z osprzętem, 
w tym bruzdowanie i zakrycie przewodu poprzez gipsowanie. Malowanie przegród w ramach odrębnych pozycji przedmiarowych.

Pytanie 93. Pozycja 1.25.7 – Dostawa i montaż – oprogramowanie – brak typu oprogramowania.
Odpowiedź. Typ oprogramowania zgodny z oprogramowaniem wybranego przez Wykonawcę dostawcy systemu. W przedmiarze założono, że jest to osobny składnik ceny systemu, natomiast nie musi być to regułą. Proszę skonsultować to ze swoim dostawcą systemu i wycenić zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Pytanie 94. Pozycja 1.25.8 – Dostawa i montaż – licencja na oprogramowanie (klucz licencji)  - brak informacji ile stanowisk ma obejmować licencja.
Odpowiedź. Jeden klucz licencyjny.

Pytanie 95. Pozycja 1.26.1 Dostawa i montaż kamer kopułowych – prosimy o informację jakiego typu są aktualne kamery, czy są to kamery analogowe, IP; na jakim okablowaniu są poprowadzone? Dział kosztorysu stanowi „rozbudowa monitoringu”, natomiast jeśli kamery i okablowanie są analogowe to nie ma możliwości rozbudowy. Prosimy o odpowiedź.
Odpowiedź. W tym wypadku przez słowo rozbudowa należy rozumieć jako  budowa dodatkowej  niezależnej instalacji połączonej nowym przewodem Kat 6 .
Przedmiar uzupełniono o dostawę rejestratora.
Dane techniczne rejestratora

Procesor
Wbudowany wysoko wydajny
System operacyjny
Linux
Tryb pracy
Pentaplex
Wideo
Obsługa kamer 
8x HDCVI/ANALOG
7x HDCVI/ANALOG + 1x IP (2Mpx)
6x HDCVI/ANALOG + 2x IP (2Mpx)
Ilość wejść BNC
8
Wyjście
1x HDMI, 1x VGA
Audio
Kompresja
G.711
Dwukierunkowy tor
Tak
Wejście
4x RCA
Wyjście
1x RCA
Wyświetlanie
Podział ekranu
1/4/8/9
Rozdzielczość ekranu
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800×600 
OSD
Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie
Kompresja
H.264
Prędkość i rozdzielczość
(na kanał)
25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) - IP
25 kl/s @ 1280 x 720 (1Mpx) - IP
25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) - HDCVI
25 kl/s @ 1280 x 720 (1Mpx) - HDCVI
25 kl/s @ 960 × 576 (960H)
25 kl/s @ 704 × 576 (D1)
25 kl/s @ 352 × 288 (CIF)
Strumienie (HDCVI)
Zapis strumienia głównego: 200kl/s (2Mpx/1Mpx/D1)
Zapis extra strumienia: 200kl/s (D1/CIF)
Strumienie (ANALOG)
Zapis strumienia głównego: 200kl/s (960H/D1)
Zapis extra strumienia: 200kl/s (D1/ CIF)
Strumienie (IP)
Zapis strumienia głównego: 50kl/s (2Mpx / 1Mpx)
Zapis extra strumienia: 50kl/s (D1/ CIF)
Bit Rate
48~10240Kb/s
Tryby nagrań
Ręczne
Terminarz: ciągłe, MD
Stop
Detekcja i alarm
Wyzwalanie zdarzeń
Nagrywanie, PTZ, Trasa, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
Detekcja Ruchu
396 stref (22x18)
Wej. alarmowe
16
Wyj. alarmowe
3
Archiwizacja i odtwarzanie
Odtwarzanie kanałów
1/4/8
Tryb szukania
Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie
Archiwizacja
USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć
Tryb zapisu
Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy
HDD
2x SATA III (max. 12TB)
Sieć
Ethernet
1x RJ45 10/100/1000
Obsługiwane protokoły
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter
Max. liczba użytkowników
128
Obsługa modemów 3G / Wifi
Tak (USB)
Zdalne sterowanie
CMS (PSS/DSS), DMSS, www (IE, Fx, Chrome, Opera)
Dodatkowe porty
USB
2 (ver. 2.0)
RS232
Komunikacja z PC
RS485
PTZ
Pozostałe
Zasilanie
DC 12V/5A
Wymiary
440x460x89mm
Pytanie 96.  Pozycja 1.26.3 – dostawa i montaż – przewód CCTV UTP kat 6-e – brak podstawy kosztorysowej.
Odpowiedź. Jest to kalkulacja indywidualna. Proszę wycenić zgodnie z kalkulacją własną.

Pytanie 97. Ponadto prosimy o wyjaśnienie jaki charakter ma wynagrodzenie, kosztorysowy czy ryczałtowy? Projekt umowy § 7 pkt 1 – „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi brutto ….. zł (słownie…), w tym podatek VAT.” Natomiast § 8 pkt 1 – „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru wykonanych robót podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru, na podstawie stanu zaawansowania robót ustalonego  w oparciu o kosztorys inwestorski.”  Jeżeli wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy to na jakiej podstawie Zamawiający ma zamiar dokonywać rozliczenia na podstawie kosztorysu? Dodatkowo kosztorys, który zawiera tyle kalkulacji własnych oraz jednostek obmiarowych w postaci 1kpl/szt będzie miał się nijak do rozliczenia kosztorysowego. Prosimy o odpowiedź na pytanie czy 
w takim przypadku Zamawiający będzie zaliczał wykonany zakres procentowo danej pozycji obliczonej w jednostce 1kpl/szt?
Odpowiedź. Zapis należy rozumieć, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę ustalenia procentowego zaangażowania robót. W przypadku opisania pozycji przedmiarowej  jednostkami komplet lub sztuka, Zamawiający nie będzie określał procentowego zaangażowania – w tym przypadku będzie możliwość dokonania wypłaty po 100% wykonaniu tego zakresu, czyli tego kompletu lub tej sztuki.

Pytanie 98. Prosimy również o przedłużenie terminu wykonania robót, a także zmianę kryteriów oceny ofert. Uważamy, że termin w tym przypadku nie powinien być punktowany. 180 dni to czas, w którym realizacja robót jest niewykonalna. Aktualny czas oczekiwania na windę to 6 miesięcy, a przed pomiarami z natury cały szyb musi zostać wykonany. Warto również przypomnieć, że rozpoczęcie robót nastąpi w okresie zimowym, a co za tym idzie warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie części prac zwłaszcza zewnętrznych.
Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania robót, a także rezygnacji z jego punktowania w ramach kryterium oceny ofert. Po analizie rynku dostawców wind, nie potwierdza się tak długiego okresu dostawy tego wyposażenia. Decyzja o skróceniu terminu nie jest obligatoryjna 
i należy do decyzji Wykonawcy. Co do wykonywania  robót w okresie zimowym, to  również Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu przedłużenia terminu, przypominając jednocześnie, że niekorzystne warunki atmosferyczne będą mogły być podstawą przedłużenia terminu realizacji robót, co przewiduje zapis SIWZ, w załączniku nr 6 p.n. „wzór umowy”

Pytanie 99. Wnioskujemy również o przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na powyższe pytania.
Odpowiedź. Termin składania ofert został przedłużony do 22 października 2019 r.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22 października 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
22 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali 210.
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