
BZP.341-12/08                                          Swarzędz, dnia ... marca 2008r.

Dotyczy zamówienia publicznego na „Przebudowę i adaptację pomieszczeń budynku biurowego 
przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu”.

Wyjaśnienie treści
 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęła  prośba  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

Zapytanie nr 1
„W opisie technicznym oraz na rysunkach załączonych do dokumentacji termoizolacja dachu wykonana jest za 
pomocą płyt  termoizolacyjnych podwójnie laminowanych gr. 20 cm).,  natomiast  w przedmiarze  robót  do 
kalkulacji przyjęto granulat celulozowy gr. 9 cm. Którą wersję docieplenia stropodachu należy przyjąć do 
kalkulacji?”

Odpowiedź:
Do  wyceny  należy  przyjąć  ocieplenie  stropodachu  twardym styropianem oklejonym papą  gr.  
20cm.

Zapytanie nr 2
„W  opisie  technicznym  oraz  na  rysunkach  jako  wykończenie  posadzek  podano  wykładzinę  dywanową 
(przedmiar tego nie obejmuje) - czy w zakresie robót jest wykonanie wykładzin?”

Odpowiedź:
Należy uwzględnić ułożenie wykładziny dywanowej o łącznej pow. 386,57m2.

Zapytanie nr 3
„W opisie technicznym zawarto informację o wykonaniu izolacji dachu papą wierzchniego krycia (przedmiar 
tego nie obejmuje) - czy w zakresie robót jest wykonanie izolacji dachu papą wierzchniego krycia?”

Odpowiedź:
Należy uwzględnić papę termozgrzewalną wierzchniego krycia.

Zapytanie nr 4
„W opisie technicznym zawarto informację o montażu wyłazu dachowego (przedmiar tego nie obejmuje) - czy 
w zakresie robót jest montaż wyłazu dachowego?”

Odpowiedź:
Należy uwzględnić w wycenie wyłaz dachowy.

Zapytanie nr 5
„Na  rysunkach  występują  zabudowy  przewodów  wentylacyjnych  oraz  sufity  podwieszane  z  płyty  g-k 
(przedmiar  tego  nie  obejmuje)  -  czy  w  zakresie  robót  jest  wykonanie  sufitów  oraz  zabudów  kanałów 
wentylacyjnych z płyty g-k?”

Odpowiedź:
W miejscu występowania wentylacji mechanicznej należy uwzględnić w kosztach obudowę z płyt  
GK oraz sufit podwieszany (wg projektu wentylacji).
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Zapytanie nr 6
„W pierwotnej wersji otrzymanych przedmiarów występowały prace związane z wykonaniem dobudówki. W 
korekcie przedmiarów roboty związane z dobudówką usunięto (pozostały posadzki dobudówki). Czy należy 
zatem rozumieć, że prace związane z wykonaniem dobudówki nie są objęte zamówieniem i nie należy ich 
wyceniać?”

Odpowiedź:
Pierwotną wersję obmiarów należy pominąć.

Zapytanie nr 7
„Proszę o wskazanie ścian, na których występuje farba olejna do usunięcia - informacje zawarte w opisie 
technicznym.”

Odpowiedź:
Usunięcie farby olejnej występuje na ścianach kl. schodowej. Należy przyjąć do wyceny 150m2.

Zapytanie nr 8
„Na  rysunkach  występuje  podłoga  technologiczna  w  punkcie  obsługi  interesantów  (przedmiar  tego  nie 
obejmuje)  -  czy  w  zakresie  robót  jest  wykonanie  podłogi  technologicznej?  Jeśli  tak  to  proszę  podać 
parametry techniczne podłogi technologicznej.”

Odpowiedź:
W punkcie obsługi klienta należy ująć w kosztach podest drewniany z desek 32mm na legarach  
10x15cm przykryty wykładziną dywanową pow. 35m2.

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia 
i art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do 
dnia 26.03.2008r., do godz. 11:00 (pokój 202).  Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2008r., o godz. 11:30 
w pokoju 207. 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ wprowadzając do niej podane powyżej terminy składania i 
otwarcia ofert. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w oznaczeniach 
składanych ofert przetargowych.
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