Odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zmówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
„ Remont w budynku głównym szkoły” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie” (sygnatura postępowania nadana
przez Zamawiającego: ZSCKR.II.271.1.2020)
1. W załączonym do przetargu przedmiarze robót, w dziale 1.1 ujęto wymianę
wykładziny tylko w pomieszczeniu 02. Projekt (rys. nr 11) przewiduje wymianę
wykładziny w pom. 01 – 05.
Czy w ofercie należy ująć wymianę wykładzin zgodnie z projektem ?
TAK
2. W przedmiarze ujęto w dziale 1.1 skucie tynków ścian, wykonanie nowych, gładzie
ścian w pom. 02.
Czy te same prace należy wykonać na suficie, czy tylko go pomalować ?
TAK
3. Obmiar posadzek w przedmiarze sal lekcyjnych II piętra, dział 1.4 jest zaniżony,
błędnie przyjęto obmiar z I piętra.
PRZYJĄĆ WG. PROJEKTU
4. Na żadnym rysunku inwentaryzacji oraz rysunkach aranżacji posadzek nie naniesiono
wymiarów korytarzy i sal lekcyjnych oraz na rzucie parteru i I piętra nie podano
wysokości pomieszczeń. Uniemożliwia to weryfikację przedmiaru w zakresie
malowania ścian. Prosimy o uzupełnienie rysunków o wymiary tych pomieszczeń.
NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ
5. W przedmiarze na korytarzu parteru i I piętra nie ujęto wykonania tynków
żywicznych. Ujęto je tylko na korytarzu II piętra.
Czy na wszystkich korytarzach należy przyjąć wykonanie tynków żywicznych do
wysokości 150 cm od posadzki ?
I PIĘTRA TYNKI ŻYWICZNE NIE DOTYCZĄ, II NALEŻY UJĄĆ TYNKI ŻYWICZNE DO
WYSOKOŚCI 150CM OD POSADZKI
6. W przedmiarze sal lekcyjnych na parterze, dział 3.2 ujęto przybicie do podłóg płyt
OSB w ilości 85,88 m2. Skąd taka ilość, powierzchnia łączna 3 klas objętych remontem
to 124,28 m2.
WG.PRZEDMIARU
7. W przedmiarze dotyczącym sal lekcyjnych parteru dział 3.2 ujęto malowanie farbami
olejnymi ścian w ilości 113,37 m2. Prosimy o informacje czy w salach lekcyjnych
parteru należy malować farbami olejnymi ściany do wysokości 150 cm od podłogi ?
TAK
8. Prosimy o podanie szerokości biegów i spoczników oraz wymiarów stopni klatki
schodowej bocznej.
NALEŻY DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ
9. Czy ściany klatki schodowej bocznej i głównej wchodzą w zakres remontu ? Jeżeli tak
to prosimy o podanie jaki jest jego zakres.
TAK WCHODZĄ W ZAKRES REMONTU,GŁADZIE MALOWANIE
10. W SIWZ w pkt. II ppkt. 4 jest zamieszczona informacje, że szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWIZ stanowi projekt budowlany i
projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy oraz budowlany zawiera remont toalet w
budynku szkoły czego brakuje w przedmiarze oraz w zamieszczonym w SWIZ zakresie
prac. Czy remont toalet jest przedmiotem przetargu ?
NIE

