BZP.271.20.2013

Będzin, dnia 29.03.2013 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 7
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Będzinie.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania
oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:

PYTANIE 22: Proszę o uszczegółowienie ile ma być termostatów ich ilość jest dwukrotnie
większa niż ilość grzejników dot. przedmiaru termomodernizacja szkoły w Będzinie nr 2.
ODPOWIEDŹ 22: Odpowiedź poniższa dotyczy postępowania na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Będzinie.
Zamawiający informuje, że w piśmie do wszystkich wykonawców 2 z dnia 21.03.2013 r. wraz
z załącznikami zamieszczono poprawki do pierwotnego przedmiaru wraz z wyjaśnieniami
(http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6018&idmp=584&r=r).
Załącznik nr 1 do pisma do wszystkich wykonawców 2 z dnia 21.03.2013 r. przedstawia
skorygowany przedmiar, który obejmuje grzejniki instalacji c.o., zastępuje on poz. od numeru
279 do numeru 306 oraz poz. nr 309 podstawowego przedmiaru. Ilość głowic
termostatycznych powinna być zgodna z poz. 26 poprawionego przedmiaru - załącznik nr 1
do pisma do wykonawców 2 z dnia 21.03.2013 r. (http://bedzin.bip.info.pl/dokument.php?
iddok=6018&idmp=584&r=r).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia
przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych
w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu
zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
PYTANIE 23: W dniu dzisiejszym został opublikowany nowy przedmiar robót dotyczący
przetargu na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Będzinie. Niniejszy
przedmiar różni się od pierwotnej wersji przedmiaru. W pierwszej wersji dział 2.13 - drobne roboty
budowlane instalacji hydrantowej obejmował punkty 369 do 375. Od punktu 376 rozpoczynał
się dział 3.1 Instalacje elektryczne. W obecnej wersji przedmiaru dział 2.13 zawiera punkty 369
do 384 i obejmuje swoim zakresem część prac związanych z demontażami urządzeń elektrycznych.
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Z aktualnej wersji przedmiaru zostały również usunięte punkty dotyczące demontażu gniazd
wtykowych i opraw oświetleniowych.
Prosiłbym o doprecyzowanie faktycznego kształtu przedmiaru w celu umożliwienia wykonania
rzetelnej wyceny prac.
ODPOWIEDŹ 23: Przedmiar w wersji pierwotnej oraz przedmiar zamieszczony później
w zakresie demontażu instalacji elektrycznych jest taki sam i obejmuje poz. 375-389.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia
przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych
w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu
zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
PYTANIE 24: W związku z tym, że nie trudno dopasować ilość opraw oświetleniowych oraz
gniazd i łączników pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją techniczną części elektrycznej
prosiłbym o sprawdzenie przedmiaru pod tym kątem, oraz powiązanie poszczególnych punktów
przedmiaru z konkretnymi typami urządzeń. Brak tych informacji utrudnia właściwą wycenę prac.
ODPOWIEDŹ 24: Przedmiar robót został sprawdzony i jest prawidłowy.
PYTANIE 25: W związku z nieścisłościami w opublikowanej wersji przedmiaru robót wnoszę
o przesunięcie terminu składania ofert.
ODPOWIEDŹ 25: Przychylając się do wniosku Wykonawcy w dniu 28 marca 2013 r.
Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 03 kwietnia 2013 r.
PYTANIE 26: Pozycja nr 2 kosztorysu uzupełniającego dot. ślusarki zewnętrznej zawiera błędne
obliczenie powierzchni, gdyż wg zestawienia powinno być 2,05* (0,3+1,60+30)+ [2,40*
(0,4+1,60+0,40)]*3.
ODPOWIEDŹ 26: Prawidłowe obliczenie poz. nr 2 z kosztorysu uzupełniającego dot. ślusarki
zewnętrznej jest następujące: 2,05 (0.3+1,6+0,3) + 2,05 (0,4+1,6+0,4) 3= 19,27 m².
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia
przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych
w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu
zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.
PYTANIE 27: Proszę o uszczegółowienie poz. 389 z przedmiaru podstawowego.
ODPOWIEDŹ 27: Poz. 389 przedmiaru podstawowego unieczynnienie instalacji elektrycznej
obejmuje drobne roboty elektroinstalacyjne takie jak: otwieranie puszek, wyciąganie
przewodów prowadzonych n/t demontaż listew i kostek elektroinstalacyjnych itp.
PYTANIE 28: Pozycje dotyczące drzew i krzewów tj. tylko przesadzenie bez nasadzeń nowych
roślin.
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ODPOWIEDŹ 28: Pozycje dot. przesadzenia drzew i krzewów odnoszą się do wykopania
i posadzenia tych samych roślin.
PYTANIE 29: Co zawiera pozycja nr 26 montaż ościeżnic PCV i jaki jest obmiar?
ODPOWIEDŹ 29: Poz. 26 montaż ościeżnicy dot. drzwi oznaczonych w zestawieniu stolarki
i ślusarki symbolem S7.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia
przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych
w przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu
zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Józef Pilch
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