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Dotyczy: Modernizacja obiektu - wymiana tynków sufitów w salach i na
korytarzach , wymiana okładzin ściennych w budynku Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach przy ul.
Kozielskiej 39

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 (pisownia zgodnie z oryginałem):
W zwiazku z przystapieniem do przetargu Wymiana tynków sufitowych i prace
towarzyszace - CZESC 1 II ETAPU
Prosimy o wyjaśnienie gdzie znajduje sie opis do pozycji przedmiaru nr 76
a mianowicie "Wykonanie prac dodatkowych wg III rozdz. SIWZ"

Odpowiedź 1:
Zgodnie z opisem pozycji nr 76 przedmiaru przedmiotowy zakres prac jest
opisany w trzecim rozdziale Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ)
pt. „Opis przedmiotu zamówienia”
punkt 3 „opis przedmiotu zamówienia” o treści jak niżej:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z naprawą tynków
sufitowych wraz z wykonaniem prac towarzyszących - wykonanie 2 etapu robót
(zakres prac według załącznika nr 12 do do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ))
Podstawowy zakres robót:
-skucie głuchych tynków
-umocowanie siatki do sufitu
-wykonanie sufitu rastrowego
-montaż opraw oświetleniowych w suficie rastrowym
-podczas wykonywania prac należy sprawdzić stan techniczny tynków sufitowych,
ściennych, w przypadku wystąpienia głuchych tynków należy odbić tynki oraz
należy wykonać tynk ścienny zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
-prace malarskie
Uwaga: Wszelkie rozwiązania kolorystyczne i materiałowe Wykonawca będzie
konsultował z Zamawiającym.
Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach
zaoferowanej ceny:
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 2500
złotych brutto
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem w związku
z realizacją robót
- wykona zabezpieczenie z folii umocowanej do istniejących krat w związku
z realizacją robót
- wykona zabezpieczenie istniejącego sprzętu szkolnego, ławek, krzeseł
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w związku z realizacją robót
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku
z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, w tym źródła światła
- zastosuje oprawy świetlówkowe z modułem EVG
- wykona ścianki zabezpieczające (śluzy z drzwiami ) przed remontowanymi
pomieszczeniami – 2 śluzy
-  opracuje pro jekt  organizac j i  robót  z  p lanem BIOZ i  przedstawi  go
zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany
- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały
i urządzenia,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących
opracowaniach:
- przedmiar robót - załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- zakres prac - załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia
techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe
ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29
do 31.
Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów,
urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały,
urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
poprzez np. dołączenie do oferty katalogów, folderów, opisów technicznych,
certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać
wszelkie ewentualne uzgodnienia.
Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia
końcowego odbioru robót,
Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia
końcowego odbioru robót.
Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki sam.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem
oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie
nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić
specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.
c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00
do godziny 21.00.
d) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość
pracy placówki
Uwaga: Wersja papierowa dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót udostępniana jest Wykonawcom do wglądu
w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za dodatkową
odpłatnością, Zamawiający sporządzi kserokopię dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Dokumenty wymienione w poprzednim zdaniu dostępne są bezpłatnie na stronie
internetowej
http://bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne jednostek miejskich.



Zgodnie z rozdziałem 16 SIWZ pt. Opis sposobu obliczania ceny, obliczona przez
Wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia
dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk
wykonawcy  o raz  wsze lk ie  wymagane p rzep isami  poda tk i  i  op ła ty ,
a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu
o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót
należy traktować jako element pomocniczy.

Pytanie 2 (pisownia zgodnie z oryginałem):
W zwiazku z przystapieniem do przetargu Wymiana tynków sufitowych i prace
towarzyszace - CZESC 1 II ETAPU
Dzałajac na podstawie PZP prosimy o uszegółowienie pozycji podanie głownych
materiałow które należy wymienić w poz. nr 74 "Wymiana oprzewodowania
instalacji oswietleniowej, wymiana osprzetu"
Nie jest to przetarg zaprojektuj i zbuduj a więc aby wszyscy mieli równe szanse
prosimy o wyodrębnienie głównego materiału jaki należy wymienić i podanie ich
ilości

Odpowiedź 2:
Zgodnie z rozdziałem 16 SIWZ pt. Opis sposobu obliczania ceny, obliczona przez
Wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia
dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk
wykonawcy  o raz  wsze lk ie  wymagane p rzep isami  poda tk i  i  op ła ty ,
a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem
oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu
o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót
należy traktować jako element pomocniczy.

Z poważaniem

Hanna Szczepaniak

Dyrektor
Kopia aa.
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