Jaworzno, dn. 29.07.2011r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia
nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 126/11 na Wyłonienie Wykonawcy zadania
polegającego na ulepszeniu i remoncie budynku stołówki zgodnie z projektem pn.
„Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym
S.A. przy Zakładzie Górniczym Janina w LibiąŜu”.
W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie wyjaśnienia treści wymagań ofertowych
i przedmiarów do postępowania nie objętego Prawo zamówień publicznych, w trybie
przetargu nieograniczonego „Wyłonienie podmiotu wykonującego zadanie polegające na
ulepszeniu i remoncie budynku stołówki zgodnie z projektem pn. „Przebudowa
i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie Węglowym S.A. przy Zakładzie
Górniczym Janina w LibiąŜu”, poniŜej cytujemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.
Pytanie nr 1:
1.
Dotyczy przedmiaru instalacje elektryczne..
Pytanie:
Prosimy o schematy rozdzielni wymienionych w przedmiarze „ZG Janina RG i TR” lub
informację na temat wyposaŜenia tych rozdzielni, te informacje są niezbędne do prawidłowej
wyceny.
Odpowiedź:
Wyceny naleŜy dokonać zgodnie z przedmiarem instalacje elektryczne oraz dokumentacją
projektową wykonawczą, dostępną do wglądu u Zamawiającego.
Pytanie nr 2:
1.
Dotyczy przedmiaru budowlany – kontenery.
Pytanie:
Prosimy o informacje po czyjej stronie będzie wykonanie podłączy do kontenerów oraz
prosimy o podanie liczby kontenerów, kontenerów przedmiarze są ujęte jako komplet
Odpowiedź:
Przyłącza do kontenerów są po stronie Zamawiającego. Powierzchnia kontenerów podana
w projekcie budowlanym wykonawczy do wglądu u Zamawiającego. Wycenę kontenerów
naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem wg kalkulacji własnej.
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Pytanie 3:
1.
Dotyczy przedmiaru budowlany – wykładziny i płytki.
Pytanie:
Prosimy o podanie parametrów, typu wykładzin i płytek, które są ujęte w przedmiarach.
Odpowiedź:
Typ, parametry wykładziny i płytek podany w przedmiarze, wyceny naleŜy dokonać zgodnie
z przedmiarem i dokumentacją projektową.
Pytanie 4:
1.
Dotyczy przedmiaru budowlany – lady.
Pytanie:
Prosimy o podanie szczegółów lady, która jest wymieniona w przedmiarach (wymiary,
materiał).
Odpowiedź:
Wymiary lady naleŜy przyjąć z projektu budowlanego wykonawczego, wyceny dokonać wg
kalkulacji własnej.
Pytanie nr 5:
1. Dotyczy ogrodzenia terenu budowy.
Pytanie:
Prosimy o informację czy w zakres robót będzie wchodziło wykonanie ogrodzenia, jeŜeli tak
prosimy o wskazanie gdzie zostało ujęte w przedmiarach, lub prosimy o uzupełnienie
przedmiarów z podaniem podstawy oraz ilości.
Odpowiedź:
Wygrodzenie placu budowy z zachowaniem stref bezpieczeństwa naleŜy do obowiązków
Wykonawcy.
Pytanie nr 6:
1. Dotyczy przedmiaru „CO 03 – SWC”.
Pytanie:
Prosimy o podanie szczegółowych parametrów kotła ujętego w przedmiarze „CO 03-SWC”,
oraz zasobnika CWU.
Odpowiedź:
Parametry kotła ujętego w przedmiarze CO-03 SWC i zasobnika CWU do wglądu
w dokumentacji projektowej u Zamawiającego.
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