BURMISZTRZ OŻAROWA
B III 341 5 2009							Ożarów dn. 12.05.2009


dot. Przetargu na termomodernizacje budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów” współfinansowanego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finasowego.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm. 171.1058) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1
Jaką należy przyjąć szerokość i grubość parapetów wew. budynku?
Odpowiedź 1
Należy przyjąć szerokość parapetów wewnętrznych – 24 cm i grubość 3 cm.
Pytanie 2
Czy i jaka należy przyjąć grubość warstwy wyrównawczej pod nowy parapet?
Odpowiedź 2
Nie wykonywać warstwy wyrównawczej pod parapet wewnętrzny.
Pytanie 3
Jaki należy przyjąć tynk zewnętrzny elewacji  żywiczno- mineralny poz. 36, czy akrylowy? W poz.35 przyjęto grunt pod tynk akrylowy
Odpowiedź 3
 Tynk zewnętrzny elewacji należy przyjąć w poz. 35 grunt akrylowy, wyprawa elewacyjna w pozycji 36 akrylowa, podobnie w poz. 44 i 45   tynki ościeży.
Pytanie 4
Czy w pozycji 60 należy rozumieć, że należy przyjąć wylewkę stropu nad ostatnią kondygnacją gr. 8cm?
Odpowiedź 4
W pozycji 60 należy przyjąć wylewkę stropu nad ostatnią  kondygnacją o grubości 4 cm.
Pytanie 5
Brak w przedmiarach usunięcia gruzu z dachu i jego utylizacji- czy należy doliczyć i ile?
Odpowiedź 5
Usunięcie gruzu z dachu i jego utylizację należy doliczyć w ilości poz. 55+poz. 56

Pytanie 6
W przedmiarach brak tynku cokołu- ile i jaki tynk należy doliczyć?
Odpowiedź 6
Doliczyć tynk żywiczno- mineralny cokołów gr. 2,5 mm w ilości  570,66x0,70=399,46m2
Pytanie 7
Jaki przyjąć kolor kostki?
Odpowiedź 7
Należy przyjąć kostkę brukowa kolorową
Pytanie 8
Brak w przedmiarach obrzeży chodnikowych – czy je doliczyć ile i jakie?
Odpowiedź 8
Należy doliczyć obrzeża chodnikowe kolorowe o wym. 30x8 cm w ilości – 270,00 m ułożone na podsypce piaskowej
Pytanie 9
Brak w przedmiarach wyrobienia spadków pod podokienniki zewnętrzne- czy je doliczyć i ile?
Odpowiedź 9
Doliczyć spadki po podokienniki zewnętrzne wykonane ręcznie  w ilości -256,20x0,25=64,05m2
Pytanie 10
W przedmiarach zostały przewidziane kontrłaty o wym. 15x25mm – wg nas są zbyt wąskie  (mogą ulec zgnieceniu pod ciężarem pokrycia, siły wiatru i ciężaru śniegu) zazwyczaj stosowane są kontrłaty o wymiarach 50x25mm
Odpowiedź 10
Należy zastosować kontrłaty o przekroju 50x25mm
Pytanie 11
W projekcie nie przewidziano żadnego zabezpieczenia przed gnieżdżeniem się ptaków w przestrzeni między blachą a folią, a wysokości fali sprzyja temu zjawisku- czy należy przyjąć i ile?
Odpowiedź 11
Nie przewiduje się zabezpieczenia przed gnieżdżeniem ptaków.
Pytanie 12
W projekcie przy nadbiciu podbitki z desek struganych na części krokwi wysuniętej poza obrys ścian budynku powstanie nierówność na powierzchni tych krokwi, która powinna być wyrównana przez nadbitki na krokwie o szerokości krokwi i grubości podbitki- rysunek w załączeniu, a brak szczegółu w dokumentacji- czy i ile jakich nadbitek należy doliczyć?
Odpowiedź 12
Należy zamontować folię paraizolacyjną i kontrłatę bezpośrednio na krokwie, która zniweluje powstałą nierówność.
Pytanie 13
Na daszkach nad wejściami nie została przewidziana folia przepuszczalna- należy ją doliczyć i ile?
Odpowiedź 13
Na daszkach nad wejściami należy doliczyć folię paroprzepuszczalną w ilości jak pokrycie daszków blachą.
Pytanie 14
W opisie technicznym przewiduje się wykorzystanie starej instalacji odgromowej- czy należy tak przyjąć?
Odpowiedź 14
Wykonać nową instalację  odgromową wg podanych przedmiarów.
Pytanie 15
Na wszystkich budynkach nie przewidziano pasów nadrynnowych- czy należy je doliczyć i ile?
Odpowiedź 15
Należy policzyć obróbki pasów nadrynnowych z blachy powlekanej o szer. 30 cm i długości jak rynny dachowe.
Pytanie 16
Izolacja ciepłochronna w przedmiarach całość izolowana, a w dokumentacji nie izolowane piony- co należy przyjąć?
Odpowiedź 16
Piony przebiegające po ścianach wewnątrz nie wymagają izolacji, natomiast piony w bruzdach i kanałach muszą być izolowane.
Pytanie 17
Zawory trójdrożne w przedmiarach przyjęto 2 sztuki, a w dokumentacji 6 sztuk – ile należy przyjąć?


Odpowiedź 17
Zawory trójdrożne są w przedmiarach wszystkie 6 szt. (poz. 488, szt. 2 o Ø 50mm, poz. 489 szt. 3 o Ø 40mm; poz. 490 szt. 1 o Ø 25mm)
Pytanie 18
W węźle cieplnym przyjęto w przedmiarach rury miedziane a w dokumentacji stalowe- jakie rury należy przyjąć?
Odpowiedź 18
W węźle cieplnym należy przyjąć rury miedziane, cała instalacja wykonywana jest z rur miedzianych (przeoczenie zmiany rodzaju materiału).
Pytanie 19
W przedmiarach przyjęto zawory podpionowe, a w dokumentacji ich brak – czy należy je przyjąć i ile?
Odpowiedź 19
Zawory podpionowe  należy przyjąć do wyliczenia kosztów zgodnie z przedmiarem (każdy pion zasilający i powrotny musi posiadać zawór o średnicy pionu, na zasilaniu typ ASV –M, a na powrocie typ ASV-PV PLUS) zawory te służą do regulacji przepływu czynnika grzewczego, jak również wyłączenia (odcięcia) pionów na wypadek awarii.
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