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Wadowice Górne , dn. 02.08.2016 r.

UG.IR .271.6.2016 WP
( Odpowiedź nr 6 )
- Wykonawcy Dotyczy: zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych
o część z salą widowiskowo – sportową”.
W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na
podstawie art. 38 ust. 2

ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych -

( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .
Treść pytania , które wpłynęło do Zamawiającego :
DOTYCZY PRZETARGU: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Wadowicach Dolnych”- pytania o wyjaśnienia treści SIWZ:
Branża budowlana :
-El. 3 poz.10 ślepego przedmiaru Okładziny stropów systemu Ecophon Super G
Plus- okładzina akustyczna stropu sali sportowej- brak rozwiązań projektowych,
opisu w dokumentacji sposobu montażu rusztu i samego stropu, brak szczegółów :
pozycja KNR-u podana jako analogia nie jest wystarczająca do wyceny – prosimy
o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego do w/w pytania o wyjaśnienie treści SIWZ.
Sufit podwieszany Ecophon Super G Plus należy wykonać jako mocowany do
spodu płatwi dachowych, a nie do spodu pasa dolnego wiązarów.
Wycenę tej pozycji należy opracować jako kalkulacje indywidualną .
………………………………………………………………………………………………….

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia.
Wszystkie wykonane roboty podlegać będą odbiorowi
zgodnie z warunkami określonymi w § 3

przez inspektora nadzoru

projektu umowy oraz

rozliczane

kosztorysem powykonawczym (§ 12 projektu umowy ).
Prosi się o

śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego na której

dostępna jest SIWZ, gdyż są już zamieszczane odpowiedzi na zadawane pytania
do SIWZ oraz będą się pojawiały kolejne odpowiedzi

dotyczące wyjaśnień do

SIWZ, które będą pomocne przy sporządzeniu oferty

w przedmiotowym

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.wadowicegorne.pl w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść
niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Odpowiedź nr 6 do SIWZ”.

mgr Jerzy Kos
Wójt Gminy Wadowice Górne
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Dotyczy: zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych
o część z salą widowiskowo – sportową”.
W związku z pytaniem dotyczącym SIWZ jakie wpłynęło do Zamawiającego - na
podstawie art. 38 ust. 2

ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych -

( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .
Treść pytania , które wpłynęło do Zamawiającego :
DOTYCZY PRZETARGU: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Wadowicach Dolnych”- pytania o wyjaśnienia treści SIWZ:
Branża budowlana :
-El. 3 poz.10 ślepego przedmiaru Okładziny stropów systemu Ecophon Super G
Plus- okładzina akustyczna stropu sali sportowej- brak rozwiązań projektowych,
opisu w dokumentacji sposobu montażu rusztu i samego stropu, brak szczegółów :
pozycja KNR-u podana jako analogia nie jest wystarczająca do wyceny – prosimy
o wyjaśnienie.
Odpowiedź Zamawiającego do w/w zapytania o wyjaśnienie do SIWZ.
Sufit podwieszany Ecophon Super G Plus należy wykonać jako mocowany do
spodu płatwi dachowych, a nie do spodu pasa dolnego wiązarów.
Wycenę tej pozycji należy opracować jako kalkulacje indywidualną .
…………………………………………………………………………………………………..

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia.
Wszystkie wykonane roboty podlegać będą odbiorowi
zgodnie z warunkami określonymi w § 3

przez inspektora nadzoru

projektu umowy oraz

rozliczane

kosztorysem powykonawczym (§ 12 projektu umowy ).
Prosi się o

śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego na której

dostępna jest SIWZ, gdyż są już zamieszczane odpowiedzi na zadawane pytania
do SIWZ oraz będą się pojawiały kolejne odpowiedzi

dotyczące wyjaśnień do

SIWZ, które będą pomocne przy sporządzeniu oferty

w przedmiotowym

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Na stronie internetowej Zamawiającego www.wadowicegorne.pl w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została zamieszczona treść
niniejszego wyjaśnienia pod nazwą – „Odpowiedź nr 6 do SIWZ”.
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