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SZP V-T/Z/ VIII/2016/o.3

Strzelin, dnia 12 grudnia 2016 r.

Dotyczy: zapytania Wykonawcy do przetargu nieograniczonego na Remont dachu na budynku
głównym „A” Strzelińskiego
skiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie, ul. Wrocławska 46,
57-100 Strzelin

Pytania dotyczące przedmiotu
rzedmiotu zamówienia /SIWZ:
/

Pytania:
1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Zamówie Publicznych, rozporządzenia
dzenia Prezesa Rady Ministrów z
16.10.2008 r. (Dz.U. Z 2008 r. nr 188 poz. 1154) oraz wydanych przez Urząd
Urz d Zamówień
Zamówie Publicznych
oraz Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień
Zamówie Publicznych pod redakcją Tomasza Czajkows
Czajkowskiego
(wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się
si z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie
wartości
ci Brutto szacunkowej na w/w zadanie.

warto zadania to: 832 966,92 zł.
ODPOWIEDZ: Szacunkowa wartość

2. W formularzu ofertowym załączonym
ączonym do dokumentacji przetargowej jest w poz
poz.. 1 podana ilość
1933,06m/2 dachu czy zostało to dokładnie zmierzone bo w rzucie dachu który został dołączony
doł
do
dokumentacji przetargowej nie ma zaznaczonych żadnych wymiarów dachu.
achu. Pytam gdyż
gdy po
dokonaniu wizji lokalnej dnia 6.12.2016r mam pewne obawy co do tej ilości
ilo ci a Zamawiający
Zamawiaj
żąda kwoty
Ryczałtowej.
ODPOWIEDZ: Powierzchnia dachu określona
okre lona została wg pomiarów rzeczywistych z podziałem
na poszczególne połacie dachowe . Oferent ma prawo dokonać pomiarów sprawdzaj
sprawdzających " na
gruncie na własny koszt i własnym zakresie.
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3. Proszę o podanie w jakiej formie będzie rozliczana inwestycja czy istnieje możliwość wystawiania
częściowych FV czy tylko FV Końcowa.
ODPOWIEDZ: Odpowiedz zgodna z SZP V-T/Z/ VIII/2016/o.2 z dnia 08 grudnia 2016 roku

4. Po dokonaniu wizji lokalnej dnia 6.12.2016r stwierdzam iż do bezpiecznego wykonania robót
potrzebne jest rusztowanie które nie zostało przewidziane w formularzu ofertowym. Czy wykonawca
ma wykonywać te prace bez rusztowania.
ODPOWIEDZ: Oferent ma prawo zastosować własny system wykonania rusztowań.
W przedmiarze założono wynajem podnośnika koszowego do wykonania demontażu
i ponownego montażu rynien dachowych wraz z przeróbkami oraz wykonania niezbędnych
robót w liniach okapów. Nie zachodzi konieczność wykonania rusztowań zewnętrznych na
pełnej powierzchni ścian zewnętrznych.
5.Proszę o potwierdzenie czy dachówka do wykonania pokrycia dachowego ma mieć grubość 1,4cm.
tak mówi zał. 8 OPZ DK 18 o wym. 38 x 18 x 1,4 cm

ODPOWIEDZ: Zamawiający dopuszcza do zastosowania dachówki o grubości nie mniejszej
niż 13 mm.

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikacje istotnych
Warunków Zamówienia.
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