Wodzierady, dn. 20.03.2018r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zamówienie publiczne znak: IZP.271.3.2018 w trybie
przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o
charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Kwiatkowicach – etap II”.
Gmina Wodzierady, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) jako
Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we
wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie 1:
W załączonych do przetargu przedmiarach nie uwzględniono robót związanych z
wykonaniem odcięcia ścian fundamentowych wewnętrznych bloczkiem STAHLTON
ISOMUR PLUS. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Należy przyjąć odcięcie ścian wewnętrznych bloczkiem STAHLTON ISOMUR PLUS jak w
projekcie wykonawczym. W załączeniu przedmiar.
Pytanie 2:
Przedmiar nie uwzględnia montażu folii kubełkowej od strony gruntu zasypowego. Prosimy o
uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Należy przyjąć montaż folii kubełkowej od strony gruntu zasypowego. W projekcie
wykonawczym folia ta została zapisana jako folia ochronna. W załączeniu przedmiar.
Pytanie 3:
Prosimy o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia sali gimnastycznej – poz. 105 przedmiaru
robót.

Odpowiedź:
W załączeniu specyfikacja wyposażenia sali gimnastycznej i szatni.

Pytanie 4:
W poz. 105 przedmiaru zapisano: „10. Wyposażenie szatni. 11. Podstawowe akcesoria”.
Prosimy o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia szatni i podstawowych akcesoriów.
Odpowiedź:
W załączeniu specyfikacja wyposażenia sali gimnastycznej i szatni.

Pytanie 5:
Proszę o specyfikację wyposażenia umywalni oraz sanitariatów – poz. 102 i 103 przedmiaru
robót.
Odpowiedź:
W załączeniu wyposażenie umywalni.
Pytanie 6:
Czy plac zabaw dla dzieci wchodzi w zakres tego zamówienia? Jeśli tak, prosimy o
zamieszczenie na stronie przedmiarów i opracowania placu zabaw.
Odpowiedź:
Plac zabaw nie został opracowany i nie wchodzi w zakres zamówienia.
Pytanie 7:
Kostka betonowa podana w specyfikacji występuje tylko w gr. 6cm, proszę o zaproponowanie
innej.
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem drogowym należy przyjąć kostkę betonową o grubości 8 cm.
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