Bisztynek, 12.03.2021r.
GMP.271.1.2021

wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania : „Przebudowa części pomieszczeń szkolnych SP w Sątopach z
przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne”
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania z
dnia 12.03.2021r., zadane przez Wykonawców:
1. Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie zamówienia wchodzi witryna, o której mowa
w poz. 102 przedmiaru robót. Dokumentacja projektowa nie przewiduje montażu witryn i w
związku z tym nie wskazuje miejsca jej montażu. Jeśli wstawienie witryny stanowi przedmiot
zamówienia to prosimy o podanie jej parametrów oraz miejsca montażu
Odp.1. Tak. W zakres zamówienia wchodzi witryna, o której mowa w poz. 102 przedmiaru
robót. Jest ona planowana do montażu w części szkoły nie objętej dokumentacją projektową.
Jej parametry to regularny prostokąt o wymiarach 3,50m(wysokość) x 5,80m(długość).
2. Prosimy o udzielenie informacji czy w zakres zamówienia wchodzi kurtyna powietrzna, o
której mowa w dokumentacji projektowej (opis techniczny str. 8). Poza lakoniczną treścią w
opisie technicznym, dokumentacja projektowa nie zawiera szczegółowych danych dot. kurtyny
w tym nie wskazuje miejsca jej montażu. W przedmiarze również nie występuje pozycja dot.
montażu kurtyny. Jeśli montaż kurtyny stanowi przedmiot zamówienia to prosimy o podanie
jej parametrów oraz miejsca montażu.
Odp.2. Nie. W zakres zamówienia nie wchodzi montaż kurtyny powietrznej.
3. Prosimy o udzielenie informacji czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuj "wyposażenie
w niezbędne urządzenia". Dokumentacja projektowa zawiera zapis stanowiący o tym, że w
ramach inwestycji projektuje się min. wyposażenie w niezbędne urządzenia zgodnie z
załączonym rysunkiem technologii, jednak dokumentacji przetargowa nie zawiera rysunku
technologii. Jeśli dostawa i montaż wyposażenia stanowi przedmiot zamówienia to prosimy o
udostępnienie rysunku technologii ze szczegółowym wykazem wyposażenia wraz z
określeniem jego parametrów.
Odp.3. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje „wyposażenia w niezbędne urządzenia” z
wyjątkiem wyposażenia „białego montażu” wymienionego w przedmiarze robót.
4. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na braki i nieścisłości w
dokumentacji przetargowej, które należy uszczegółowić.
Odp.4. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

5. Prosimy o sprecyzowanie jaka wykładzina ma zostać ułożona w pom. 02 i 03 Dokumentacja
projektowa wskazuje na wykładzinę dywanową, natomiast w przedmiarze robót zmieniono
odręcznie opis pozycji na wykładzinę z tworzywa sztucznego.
Odp.5. Do wyceny prac należy przyjąć wykładzinę z tworzywa sztucznego.
6. Prosimy o udzielnie informacji o podeście ewakuacyjnym, w szczególności z czego ma być
wykonany i czy ma być podestem ruchomy czy stałym na wysokości parapetu zewnętrznego
okna.
Odp.6. Podest ewakuacyjny ma być wykonany z elementów stalowych jako stały podest na
wysokości parapetu zewnętrznego okna z komunikacją do poziomu terenu przy oknie.
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