Puck, dnia 27.01.2012 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
Numer sprawy: OA-3310/1/2012. Nazwa zadania: Rozbudowa z nadbudową części budynku
biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany
w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 z p. zm.), informuję, że w dniu
27.01.2012 r. wpłynęły w formie fax i e-mail do zamawiającego pytania dot. treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.
W nakładach rzeczowych nie ujęto drzwi EI 30 usytuowanych w przejściu z nowej klatki
schodowej do piwnicy – czy należy ująć do wyceny
Odp.
Tak, należy ująć do wyceny.
Pytanie 2.
Jak należy rozumieć stwierdzenie – uporządkowanie terenu wokół budynku, nowe parkingi i
dojścia. Czy ten zakres jest również objęty obecnym przetargiem. Jeżeli tak to w jakim
zakresie?
Odp.
Zakres ten nie jest objęty obecnym przetargiem. Uporządkowanie terenu po zakończeniu
prac jest objęte przedmiotem zamówienia (patrz odpowiedz na pyt. Nr 3)
Pytanie 3.
W nakładach rzeczowych nie przewidziano rusztowania do prac elewacyjnych
Odp.
Zgodnie z częścią 3 ust. 1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich
kosztów związanych z realizacją zadania, wynikających wprost z dokumentacji projektowych,
jak również koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji
placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy,
obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.
Pytanie 4.
Co należy rozumieć pod pojęciem dostawa i montaż systemu odwodnienia, czy chodzi tutaj
również o rewizję oraz ewentualne odprowadzenie wody poprzez instalację do kolektora
deszczowego?
Odp.
Wody opadowe z klatki schodowej należy odprowadzić powierzchniowo na przyległy teren.

Pytanie 5
Poz. 60 nakładów. Prosimy o wyjaśnienie z jakich warstw ma się składać przedmiotowa płyta
warstwowa i jaką rolę ma spełniać membrana PCV?
Odp.
Jest to gotowy panel dachowy z wykończeniem PCV, który składa się z blachy, pianki IPN,
wodoodpornej membrany PCV pełniącej funkcję ochronną.
Pytanie 6
Branża: wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania
Czy montaż grzejników poz. 12-22 oraz izolacje termiczne poz. 23-26 ująć do wyceny?
Odp.
Tak
Pytanie 7
Skoro wykluczony jest montaż opraw i osprzętu elektrycznego, czy wycenić kompletną
instalację alarmową i teletechniczną.
Odp.
Zgodnie z częścią 3 ust.3 pkt b) i c) SIWZ instalacja teletechniczna SAWiN i komputerowa są
wyłączone z realizacji.
Pytanie 8
Ścianki działowe pomieszczeń biurowych.
Czy poz. 65 i 66 (gładzie + ścianki działowe z płyt gipsowych) ująć do wyceny ?
Odp.
Tak
Pytanie 9
Poz. 49 dostawa i montaż zadaszenia systemowego.
Proszę o przedstawienie rysunku techn. Zadaszenia, przekrój z uwzględnieniem typu
zastosowanych materiałów wraz z wymiarowaniem.
Odp.
Należy wykonać standardowy system zadaszenia z płyt poliwęglanowych, dostosowany do
zaprojektowanych drzwi (przykładowy wymiar 2m x 1,20)
Pytanie 10
Czy orynnowanie i opierzenia należy przewidzieć z blachy powlekanej (kolor).
Odp.
Orynnowanie i opierzenie należy wykonać z blachy ocynkowanej, z zastrzeżeniem, że
opierzenie i orynnowanie musi uwzględniać ocieplenie budynku.
Pytanie 11
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pkt 50 przedmiaru dot. „Rozebranie stropodachu wraz
z utylizacją” co przewiduje rozbiórka jaki materiał należy zutylizować ?
Odp.
Utylizacji podlega 2 x papa na lepiku, gładź cementowa, płyty dachowe 100 x 50 x 6 wraz ze
ściankami kolankowymi, które profilują spadek – ok. 72m2.

