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Dotyczy: Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz.223 poz. 1665 ze zm) Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie 1
Proszę o ew. wskazanie w przedmiarach nowej konstrukcji stalowej Trybun- przedmiary dotyczą rozbiórki starej konstrukcji trybun oraz wykonania nowego zadaszenia, natomiast brak jest mowy o nowej konstrukcji stalowej trybun np. pod siedziska z tworzywa sztucznego . proszę o ewentualne wyjaśnienie jak i do czego mają  być  montowane siedziska.

Odpowiedź 1

Inwestor dołączył szczegół montażowy siedzisk. Konstrukcja ujęta jest w  przedmiarze robot w poz. Nr 109. „Montaż siedzisk sportowych”. (rys jako załącznik do odpowiedzi nr 1)


Pytanie 2
W przedmiarze robót 05 Instalacje wewnętrzne – bud. Zaplecza sportowego:
- poz. 85-93 są ujęte jako kalkulacje własne bądź wg KNR 2-15 i KNR 2-02. Naszym zdaniem należałoby wyceniać wg KNR 0-31 rozdz. 3 ogrzewanie podłogowe.
- w poz. 110 występuje kalkulacja własna. Kotłownia ( technologia). Co należy ująć w tej pozycji?

Odpowiedź 2
Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną. Przedmiar robót należy taktować jako materiał pomocniczy do wyceny. 
  w poz. 110 ujęte są dodatkowe elementy do pompy ciepła. ( np. osprzęt Danfoss, z regulatorem pogodowym, pompy obiegowe, zawory, zbiorniki wyrównawcze itp.)

Pytanie 3
W Przedmiarze robót 01 Zagospodarowanie terenu poz. 298 – montaż paneli ogrodzeniowych ujęto 106 szt. Naszym zdaniem powinno być  276m .

Odpowiedź 3 
W przedmiarze robót ujęto ilość przęseł ogrodzeniowych a nie długość ogrodzenia.  
    ( 106szt. x 2,6m = 275,6 mb ) .



Pytanie 4
Czy zapisy zawarte w przedmiarach robót muszą być ściśle zachowane, czy można wprowadzać uzasadnione zmiany?

Odpowiedź 4

Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną. Przedmiar robót należy taktować jako materiał pomocniczy do wyceny. Można wprowadzać więc uzasadnione zmiany. 

Pytanie 5
Bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej zaplecza sportowego o projekt rozwiązań wind przychodowych. Wg przedmiarów na obiekcie zainstalowane SA dwa urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne. W dokumentacji projektowej drugie urządzenie nie zostało umieszczone. Prosimy o podanie parametrów takich jak długość podjazdów i udźwigu, dane te są niezbędne do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź 5

Winda przychodową zewnętrzną należy zamontować   po torze łamanym by  mogła dojechać do poz. -2.91  „toalety pod sceną” oraz do poz. +0.00 „ wejście główne do budynku”
- winda wewnętrzna przychodowa zamontowana na torze zakręcającym należy zainstalować miedzy poz. 0.00 a kontygnacją +2  poz. +3.40 .
- platforma przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych , udźwig platformy min 225kg. 






