
Pot Przetargu - Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego

z Biblioteka, siedziba MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z
zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy"

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pyt. 1. „Prosimy o informację czy kalkulację należy przygotować w oparciu o załączony
przedmiar robót. Czy kalkulacja szczegółowa ma być załącznikiem do oferty?^

Odp. 1 Kalkulację należy wykonać w oparciu o załączony projekt budowlany. Kalkulacja nie
musi być dołączona do oferty.

Pyk 2 „Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie pali jest poza zakresem oferty oraz pale
zostały wykonane zgodnie z przesłanym rysunkiem fundamentów"

Odp. 2 Pale zostały wykonane w pierwszym etapie inwestycji. Zostały one wykonane zgodnie
z projektem zamiennym. W zakresie oferty pozostaje natomiast rozkucie głowic pali.

Pyt. 3 „Prosimy o potwierdzenie iż wykonanie elewacji jest poza zakresem oferty"

Odp. 3 Wykonanie elewacji jest poza zakresem oferty.

Pyt. 4 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 18.05.2018r. oraz przedłużenie

terminu zadawania pytań do 16.05.2018r.

Odp. 4 Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składnia ofert do 15.05.2018 do

godz. 10.00 oraz zadawania pytań do 11.05.2018r. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30 15.
05.2018r.

Pyk 5 „Minimalny poziom zdolności:

ajzamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne Uiub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty
budowlane, odpowiadające swoim rodzajem o wartości nie mniejszej niż 3.000. 000 zł (
słownie: trzy miliony zł)
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Pyk 10 Dok Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 9. Czy wystarczająca będzie deklaracja co do
rodzaju prac jakie zamierzamy zlecić podwykonawcom? Biorąc pod uwagę krótki czas

Odp. 9. W przegrodzie Sl (podłoga na gruncie) grubość styropianu powinna wynosić 20cm.

Odp. 5 Zamawiający zmienia zapisy siwz roz. V Warunki udziału w postępowaniu w pkt. 2
ppkt 2 w taki sposób iż „a)zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności
techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca

wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem o wartości nie mniejszej niż

1.200. 000 zł ( słownie : jeden milion dwieście tysięcy) zł)

Pyt. 6 Prosimy o potwierdzenie, że wiaty śmietnikowe są poza zakresem oferty.

Odp. 6 Wiaty śmietnikowe są poza zakresem oferty.

Pyk 7 Proszę o informację z jakiego względu płyta fundamentowa oraz ściany
fundamentowe żelbetowe mają być wykonane w klasie C40/50 W8 zgodnie z rysunkiem
K2A. Czy można zaproponować mniejszą klasę betonu jak C30/37

Odp. 7 W dokumentacji geologiczno- inżynierskiej archiwalnej udostępnionej przez
Inwestora dotyczącej przedmiotowego terenu inwestycji analiza wody gruntowej wykazała,
że woda jest agresywna wobec betonu i została oznaczona klasa agresywności XA2 wg EN

206-1:2000. Ta klasa agresywności zaleca zgodnie z normą minimalna klasę betonu na
poziomie B45, co stanowi C35/45. Oznaczenie W8 jest oznaczeniem szczelności betonu, co

wiąże się z wysokim poziomem wody gruntowej i zmiana ta spowodowałaby zmianę projektu
izolacji w całym budynku, ponieważ izolacje dobrane są dla betonu W8. Projektant

zaakceptuje klasę betonu minimalną na poziomie C35/45 B45 W8 jako klasę minimalną
zgodnie z dostępnymi dokumentami dla inwestycji.

Pyt. 8 Proszę o informację z jakiej klasy betonu ma zostać wykonana płyta betonowa gr. 15

cm w przegrodzie posadzki Sl ?

Odp. 8 Minimalna klasa betonu dla płyty Sl to B20 Cl6/20.

Pyk 9 Proszę o informację czy w przegrodzie Sl można zmniejszyć grubość styropianu

twardego EPSY=0,040W/ (mK) z gr. 20 cm do gr. 10 cm oraz adekwatnie zwiększyć
grubość piasku z 55 cm do 65 cm.

Pytamy czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków SIWZ i uzna za spełniony
warunek w przypadku jak Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie) wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie budynku
o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto lub dwie (2) roboty budowlane polegające
na : rozbudowie, nadbudowie, przebudowie o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł
brutto każda."



przygotowania oferty nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnych podwykonawców którymi
będziemy realizować inwestycję.

Odp. 10 Zamawiający dopuszcza wskazanie tylko rodzaju prac , które oferent zleci

podwykonawcom bez wskazywania konkretnych podmiotów.

Pyt. 11. Czy dopuszczają Państwo zmianę stropów z Rectora np. na filigran.

Odp. 11. Zamawiający dopuszcza zmianę producenta stropów po akceptacji projektanta.


