Fijewo, 13 czerwca 2018 r.

Wszyscy Wykonawcy
GKIZP.271.7.2018

WYJAŚNIENIA
treści SIWZ - 2
Na podstawie art. 38 ust 2, w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Budowa hali sportowej w miejscowości Byszwałd”:
Pytanie 79
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:
Prosimy o udostepnienie projektów stropów, które należy wykonać w miejscu
istniejącej klatki schodowej (opis znajdujący się w dokumentacji nie jest
wystarczający).
Odpowiedź 79
Opis stropów które należy wykonać w miejscu likwidowanych schodów jest
wystarczający. Opis określa grubość płyty żelbetowej, jej zbrojenie, rozstaw, kierunki
zbrojenia oraz sposób połączenia z istniejącą konstrukcją. Ostateczną geometrię
pola stropowego oraz przyjęte rozwiązanie materiałowe zgodnie z p. 2.7 opisu,
należy skonfrontować po wykonaniu odkrywki w trakcie wykonywania robót
budowlanych. Projektowane roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
normami oraz wytycznymi technicznymi producenta kotwień. Projekt konstrukcji jest
projektem budowlanym.
Pytanie 80
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:
Prosimy o udostępnienie rysunku podbicia ław fundamentowych.
Odpowiedź 80
Nie projektuje się podbicia istniejących ław fundamentowych, projektowane
fundamenty należy wykonać w poziomie fundamentów istniejących, zaprojektowano
ławy schodkowe wg opisu konstrukcji p.2.2 w zakresach jak na rysunku rzutu
fundamentów. Roboty gruntowe i fundamentowe należy wykonać w taki sposób aby
ich potencjalny wpływ nie spowodował naruszenia istniejącej konstrukcji.
Pytanie 87
W pkt 2,5 opisu technicznego do projektu konstrukcji jest zapis „do wierzchu stropu
nad parterem /bryła główna rozbudowy/ w miejscu podparcia ram stalowych,
projektuje się kotwienie słupów stalowych na kotwy wklejane chemicznie np. Hiltii.
Czego dotyczy ten zapis? W projekcie nie oznaczono żadnych słupów stalowych.
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Odpowiedź 87
Nie projektuje się słupów stalowych kotwionych do wierzchu stropu nad parterem,
cytowany tekst znalazł się omyłkowo w opisie konstrukcji budynku.
Pytanie 121
W projekcie budowlanym części konstrukcyjnej w pkt. 5.4. Stężenia, opisane jest, że
podczas prac dekarskich należy wykonać wentylację zgodnie ze sztuką budowlaną
budowlaną według norm i arunków technicznych. Prosimy o uzupełnienie projektu
o szczegółowe rozwiązanie techniczne.
Odpowiedź 121
Ponieważ w projekcie uwzględniono ogólnie znane rozwiązania zgodne ze sztuką
budowlaną według obowiązujących norm i warunków technicznych w zakresie prac
związanych z wykonaniem wentylacji szczegółowe rozwiązania techniczne nie
zostaną ujęte w projekcie.
Pytanie 127
W przedmiarze robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej pozycja nr 124 pt. „Płyty
fundamentowe żelbetowe B-25 – ręczne układanie betonu” informuje o wykonaniu
w ilości 1658,38m3. Proszę o sprawdzenie ilościowe i korektę. Powinno być
165,838m3.
Odpowiedź 127
Odpowiedź wg pytania nr 110
Winno być 1285 m2*0,10 = 128,5 m3
Podkład betonowy B-10 gr. 10 cm pod posadzkę ujęto w poz. 73
Pytanie 128
W przedmiarze robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej pozycja nr 118
pt. „Ekran maskujący systemowy – listwy sosnowe 50*50mm co 20 cm” informuje
o wykonaniu w ilości 284,80m2. Proszę o sprawdzenie ilościowe i korektę. Powinno
być około 1658,38m2.
Odpowiedź 128
Odpowiedź wg pytania nr 107, czyli:
Winno być 1284,80m2 + 212,20 m2
Zamawiający informuje, że Wykonawca może sam zmieniać pozycje
kosztorysowe zgodnie z ustalonymi odpowiedziami.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną
przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają
zmianie. Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego.
Wójt Gminy Lubawa
/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono na stronie www Zamawiającego www.bip.gminalubawa.pl dn. 13.06.2018 r.

2

