Swarzędz, dnia

13.11.2013r.

Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Modernizacja dachu hali warsztatowej na terenie bazy transportowej Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Zapytanie nr 1
W wyjaśnieniach z dnia 8.11.2013r przez Zamawiającego podane są dane dotyczące
niezgodności obmiarów świetlika i podaje on prawidłowe wskazanie co do wielkości o
wymiarach 24,00 x 3,10m = 130,2m2, według matematycznych wyliczeń wychodzi nie inaczej
jak 74,40m2 proszę o ustosunkowanie się do tych wielkości.
Odpowiedź nr 1
w przedmiarze powstał błąd w stosunku opisu technicznego, a mianowicie :
Poz. 2 i 3.
DEMONTAŻ (MONTAŻ) Świetlika dachowego o pow. ponad 1,50m2
powinno być 24,00 x 3,10 m= 74,40 m2

Zapytanie nr 2
Jest jeszcze jedna nieścisłość dotycząca rynien i rur spustowych w przedmiarach jest opis:
rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej i blachy cynk tytan.
- proszę sprecyzować czy z ocynku?, czy z tytan cynku?, jest to bowiem kolosalna różnica.
–

Odpowiedź nr 2
Rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Opierzenia z blachy tytancynk.
Zapytanie nr 3
Brakuje jeszcze jednej podstawowej kwestii, której zmawiający nie precyzuje chodzi o
poliwęglan użyty do budowy pasma świetlnego.
Proszę o wskazanie klasy odporności na ogień poliwęglanu.?
- SRO słabo rozprzestrzeniający ogień
- NRO nie rozprzestrzeniający ogień
Odpowiedź nr 3
Do wykonania świetlika zastosować poliwęglan QUINN SPC gr. 20 lub 25mm lub typ QUINN
SPC D gr. 16mm. Parametry wytrzymałościowe i odporność ogniowa jest w załączonej
aprobacie technicznej.

Zapytanie nr 4
Pismem z dnia 08.11.2013r zamawiający wyjaśnił odp. 2 poz 2,3 powinno być 24,00 x
3,10 = 130,2m2. Wykonawca prosi o korektę obliczeń, ponadto prosi o odpowiedź czy
wykonawca ma załączyć do oferty uproszczony kosztorys ofertowy.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający skorygował wskazany błąd rachunkowy w odpowiedzi na pytanie nr 1
niniejszego pisma.
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą uproszczonych kosztorysów ofertowych.
Zamawiający
zobowiązuje
wszystkich
powyższych zmian w składanych ofertach.

Wykonawców

do

uwzględnienia

W związku z powyższymi zapytaniami Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia
ofert
z
dnia
14.11.2013r.
na
dzień
18.11.2013r.
Godziny złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian i są to odpowiednio 10:00 i 10:30.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)

