OR.272.8.2020 Przetarg nieograniczony: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”

Wągrowiec, 18.12.2020 r.

OR.272.8.2020
Wykonawcy
wszyscy
TREŚĆ PYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA NR 4 DO ZAPISÓW SIWZ
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1
w Wągrowcu”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Pytanie 1
Przedmiar robót zawiera nakłady na wykonanie kompletnej instalacji GAZEX. Spis treści części
opisowej dokumentacji PW sygnalizuje obecność rysunku nr E-26 ze schematem tej instalacji.
Opublikowana dokumentacja przetargowa nie zawiera tego rysunku. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź 1
Zamawiający udostępnił rysunek na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
Plik o nazwie: rysunek E-26.pdf.
Pytanie 2
Prosimy o doprecyzowanie zakresu wykonania automatyki i sterowania centralnego ogrzewania w
zakresie ogrzewania podłogowego sali. Brak szczegółowych rozwiązań uniemożliwia rzetelną wycenę
tego zakresu prac.
Odpowiedź 2
W pomieszczeniu sali gimnastycznej, wykonanie sterowania z czujnikiem który automatycznie
zmienia temperaturę w pomieszczeniu, wykonanie automatyki dedykowanej przez producenta
centrali wentylacyjnej.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza i wyraża zgodę na cesje Umowy?
Odpowiedź 3
Zamawiający nie dopuszcza i nie wyraża zgody na cesję umowy.
Pytanie 4
Czy z uwagi na długi okres gwarancyjny w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż
pieniężna, Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i
usunięcia wad i usterek w oddzielnych częściach? Czy należy je wnieść jednorazowo w postaci łącznej
gwarancji na NWU i UWiU?
Odpowiedź 4
Zabezpieczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek należy wnieść
jednorazowo.
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Pytanie 5
Czy wykonawca w imieniu Zamawiającego jest zobligowany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
budynku?
Odpowiedź 5
Tak
Pytanie 6
W związku z obecnym stanem epidemiologicznym oraz okresem świątecznym prosimy o zmianę
terminu składania ofert na 08.01.2020r. pozwoli to na sporządzenie rzetelnej wyceny prac, a z uwagi
na długi okres realizacji inwestycji nie będzie miało negatywnego wpływu na dotrzymanie terminu
wykonania zadania
Odpowiedź 6
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 12.01.2021 r. do godz. 11.00
Pytanie 7
Prosimy o wyjaśnienie sposobu montażu instalacji fotowoltaicznej. Obecnie przewidziany system
montażu dla dachów z blachy falistej będzie musiał przechodzić przez inne warstwy pokrycia
dachowego (wełnę oraz papę). Takie rozwiązanie może powodować powstawanie nieszczelności w
pokryciu dachowym.
Odpowiedź 7
Należy wykonać zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.
Pytanie 8
Proszę o wyjaśnienia dotyczące wyposażenia sportowego – proszę o informację ile należy wycenić
koszy podwieszanych i koszy treningowych.
Odpowiedź 8
Zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 9
Proszę o wyjaśnienia dotyczące wyposażenia sportowego – ile przewidzianych jest boisk
treningowych na hali sportowej.
Odpowiedź 9
Zgodnie z rysunkiem AW-2, do piłki siatkowej (boisko główne, 3 boiska poprzeczne), do piłki
koszykowej (boisko główne, 3 boiska poprzeczne), do piłki ręcznej, do tenisa ziemnego.
Pytanie 10
Proszę o wyjaśnienia dotyczące wyposażenia sportowego – ile należy wycenić słupków do siatkówki
oraz jaka ma być wyceniona ilość osłon słupków do siatkówki.
Ilości znajdujące się w zestawieniu ilości nie odpowiadają sobie wzajemnie.
Odpowiedź 11
Zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 12
Proszę o wyjaśnienia dotyczące wyposażenia sportowego – ile należy wycenić kotar grodzących i o
jakich wymiarach. Ilości i metraż podany w zestawieniu materiałów nie odpowiadają sobie
wzajemnie.
Odpowiedź 12
Zgodnie z przedmiarem.
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Pytanie 13
Proszę o wyjaśnienia dotyczące wyposażenia – ile należy wycenić równoważni gimnastycznej?
Odpowiedź 13
Zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 14.
Proszę o podanie szczegółowych danych tektonicznych i wizualizacji dotyczących siedzisk na
trybunach i siedzisk uchylnych na trybunach (kolorystyka, dane techniczne, mocowanie itp.)
Odpowiedź 14
Kolorystyka oraz wybór na etapie budowy.
Pytanie 15
W związku z wymaganiem spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji
ekonomicznej lub finansowej tj. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej
zwracam się z prośba o zmianę zapisu w umowie par 13 pkt.1., aby była możliwość przelewu
wierzytelności Wykonawcy z tytuły realizacji umowy na bank.
Odpowiedź 15
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie 16
Prosimy o udostępnienie kosztorysów w formacie ATH.
Odpowiedź 16
Zamawiający udostępnił na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, przedmiary
w formacie ATH.
Pytanie 17
Prosimy o udostępnienie rysunków instalacji detekcji gazu.
Odpowiedź 17
Nie wymagane.
Projektowane ogrzewanie projektowanej hali i łącznika jest w postaci kotłów gazowych
umieszczonych na projektowanym łączniku.
Pytanie 18
Prosimy o udostępnienie rysunków instalacji nagłośnieniowej.
Odpowiedź 18
W opisie wykonawczym podano co ma być wykonane, i w jakich ilościach, umiejscowienie na etapie
budowy.
Pytanie 19
Prosimy o udostępnienie rysunku PZT branży elektrycznej.
Odpowiedź 19
PZT jest zbiorczy. Projekt wykonawczy branży architektonicznej: Zagospodarowanie 2019.03.27.pdf
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Pytanie 20
Prosimy o udostępnienie rysunków sieci światłowodowej.
Odpowiedź 20
Brak sieci światłowodowej.
Na etapie budowy serwerownię podłączyć pod istniejące przyłącze z internetem w szkole.
Serwerownia w projektowanym budynku jest przygotowana pod możliwe przyłącze zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Pytanie 21
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w formacie ath branży sanitarnej.
Odpowiedź 21
Zamawiający udostępnił przedmiary na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
Pytanie 22
Opis techniczny dotyczący instalacji sanitarnych zewnętrznych przywołuje kartę techniczna
pompowni ścieków sanitarnych jako załącznik nr 1 – brak tego załącznika. Proszę o udostępnienie
załącznika nr 1 – karta techniczna dobranej pompowni ścieków sanitarnych.
Odpowiedź 22
Zamawiający udostępnił kartę techniczną na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.
Plik o nazwie: karta techniczna przepompowni ścieków.pdf.
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