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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Tarnopolskiej 73”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu
o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: W opisie  do projektu technicznego (str  15) jest  mowa o oknach antywłamaniowych P4 z PCV, natomiast
w zestawieniu stolarki  oraz  w załączonym przedmiarze  robót,  są  ujęte  okna drewniane,  bez  zaznaczenia  że mają być
antywłamaniowe - proszę o uściślenie rodzaju  okien jakie należy wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający publikuje nowy przedmiar robót.

Pytanie 2: W rozdz. 3.1.4.2 opisu technicznego projektu jest mowa o osuszeniu ścian fundamentowych, natomiast temat
ten nie jest ujęty w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o powyższy zakres.

Odpowiedź: Pozycję dotyczącą nawiercenia i osuszenia ścian zawarto w nowym przedmiarze robót poz. 7.1.

Pytanie 3:  W tym samy rozdziale opisu technicznego jest  mowa o wykonaniu "co  najmniej  dwóch  powłok" izolacji
przeciwwodnej, w przedmiarze jest ujęte wykonanie tylko jednej - proszę  o uzupełnienie przedmiaru zgodnie z opisem
technicznym.

Odpowiedź: W pozycji 6.15 nowego przedmiaru robót zastosowano krotność=2.

Pytanie 4:  W rozdz. 3.1.4.3 jest mowa o impregnacji płyt  OSB na poddaszu - proszę o uzupełnienie przedmiaru o tą
pozycję.

Odpowiedź: Pozycję dotyczącą impregnacji płyt OSB zawarto w nowym przedmiarze robót poz. 7.2.

Pytanie  5:  Proszę  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  usunięcie  rozebranej  polepy  z  poddasza  (18,536  m3)  Przywołana
w przedmiarze pozycja "rozebranie polepy" nie ujmuje tego zadania w takim zakresie.

Odpowiedź: Pozycja nr 3.1 w przedmiarze robót ujmuje usunięcie polepy z poddasza (185,364 m2).

Pytanie 6: W związku z zapisami rozdz. X SIWZ, proszę o podanie zestawień R, M i S dla poz. od 5.4 do 5.17 oraz 5.25.
W żadnym z dostępnych nam programów do kosztorysowania nie występują katalogi C 2.

Odpowiedź:  Nakłady  R,  M,  S  dla  pozycji  5.4  -5.17oraz  5.25  podano  w  załączniku  do  wyjaśnień  „Opis  pozycji
kosztorysowych”.

Pytanie 7:  Ponieważ zgodnie z wytycznymi do kosztorysowania czas pracy rusztowań jest  wielkością wyliczalną w/g
ściśle określonego wzoru, proszę o zastąpienie w przedmiarze robót określenia "1 kpl" właściwą ilością m-g

Odpowiedź: Uwzględniono w nowym przedmiarze robót.
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Pytanie  8:  Proszę  o  uzupełnienie  przedmiaru  o  pozycje  dotyczące  oznakowania  przedsięwzięć  finansowanych  przez
WFOŚiGW.

Odpowiedź: Uwzględniono w nowym przedmiarze robót poz. 7.3.

W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe terminy i zapisy umowy:

- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium;
- termin realizacji zamówienia.

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 03.10.2016r. godz. 13:00 06.10.2016r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert 03.10.2016r. godz. 13:30 06.10.2016r. godz. 13:30

Termin wnoszenia wadium 03.10.2016r. godz. 13:00 06.10.2016r. godz. 13:00

Termin realizacji zamówienia 05.12.2016r. 60 dni od dnia podpisania umowy

W projekcie umowy jest:

§ 4 
1. Strony ustalają termin robót a) rozpoczęcie robót w dacie protokolarnego przekazania placu budowy, b) zakończenie
robót: w terminie 12.12.2016r. od dnia zawarcia umowy. Dzień zakończenia robót to dzień pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę robót odbioru końcowego. 

W projekcie umowy zmienia się na:

§ 4 
1. Strony ustalają termin robót a) rozpoczęcie robót w dacie protokolarnego przekazania placu budowy, b) zakończenie
robót:  w  terminie  60  dni od  dnia  zawarcia  umowy.  Dzień  zakończenia  robót  to  dzień  pisemnego  zgłoszenia  przez
Wykonawcę robót odbioru końcowego.

Załączniki: 
- przedmiar robót
- opis pozycji kosztorysowych

Wyk. 1 egz. BWSz
zamieszczono na BIP KWP Katowice


