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RIG.341-10/2-3/09  II   Wyjaśnienie-uzupełnienie  z dnia     25.11.2009r.

do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

z dnia  09.11.2009r.- Ogłoszenie Nr 390016 z  dnia  09.11.2009r.  

dla zadania  p.n. 
  „Remont  i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku”
o wartości  nie  przekraczającej   kwoty określonej  zgodnie  z  art.  11  ust.  8  ustawy –  Prawo zamówień
publicznych.

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych-( Dz. U. z
2007r. Nr 223 poz. 1655z późn. zmian.) w  związku  z zapytaniami  skierowanymi  przez wykonawcę, do
Zamawiającego  –  Gminy  Radomin,   nie  ujawniając  źródła  zapytania,   dokonuję   uzupełnienia  treści
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla  wykonania  zadania  określonego  powyżej,  w
następujący sposób:
Pytania   -  I.   Wykonawcy  : 
Prosimy o podanie:
1. Wymiarów  grzejników lub mocy grzewczej poszczególnych grzejników w celu prawidłowego 
    skalkulowania ceny grzejnika.
2. W przedmiarze nie ujęto zaworów grzejnikowych zasilających termostatycznych z głowicą  oraz 
    zaworów powrotnych umożliwiających demontaż grzejników bez spuszczenia wody. Prosimy o 
    podanie , czy zawory mają być zamontowane , czy nie.
3. W kosztorysie nie ujęto podejść przyłączeniowych do grzejników.   Czy ująć w kosztorysie.
4. w Kosztorysie nie ujęto prób ciśnieniowych.    Czy ująć w kosztorysie.

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad.1.  W przedmiarze podano wymiary grzejników do wymiany – poz. 8.10 i poz. 8.11 
Ad.2.  Zawory grzejnikowe zasilające termostatyczne  z głowicą  oraz powrotne,  należy ująć w 
           kosztorysie dodatkowym ( jako roboty dodatkowe),  nie mające wpływu na cenę oferty. 
Ad. 3   Nie ujmować w kosztorysie ofertowym podejść, bo  nie były ujęte w  przedmiarze.
Ad.4. Nie ujmować w kosztorysie prób ciśnieniowych, bo nie były ujęte w przedmiarze. 
Pytania   -  I I .   Wykonawcy  : 
1. W kosztorysie nie uwzględniono wywozu i utylizacji gruzu z rozbiórek.
Ile m3 gruzu i na jaką odległość wywieźć i zutylizować.
2. L.p. 13.1 kosztorysu- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych
    - czy Zamawiający dokona utylizacji we własnym zakresie?
    - czy utylizację uwzględnić w kosztorysie?
3. L.p. 13.3  kosztorysu – jaki przekrój mają kontrłaty?
4. L.p. 13.4  kosztorysu-  jaki przekrój mają łaty?
5. L.p  15.6  kosztorysu -  jaka grubość styropianu?
6. L.p. 15.7 kosztorysu-  jaka grubość styropianu?
7. L.p .12.1 kosztorysu-  ile opraw oświetleniowych?
8. L.p. 12.3 kosztorysu- ile opraw oświetleniowych ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1  Przyjąć w kosztorysie 10m3 gruzu,  z wywozem na odległość do 2 km, jako odrębną pozycję 
          kosztorysową.
Ad.2  Uwzględnić   wywóz i utylizację   płyt azbestowych w kosztorysie ofertowym   Wykonawcy jako 
          odrębną pozycję kosztorysową.
          Uwaga:  wymóg  zawarty  w SIWZ- rozbiórkę zlecić firmie posiadającej uprawnienia do usuwania 
          azbestu, jeżeli Wykonawca  takich uprawnień nie posiada.
Ad.3. Przekrój kontrłat =  2cm x 5cm 
Ad.4.  Przekrój łat = 6cm x 4 cm.
Ad.5. i Ad. 6.  Grubość styropianu = 10 cm i podana jest w opisie przedmiotu zamówienia, w SIWZ .
Ad. 7.  Przyjąć jak  w opisie przedmiaru =  15 szt. opraw ( po 2 świetlówki x 40W)
Ad. 8.  Przyjąć jak w opisie  przedmiaru   =   9 szt opraw żarowych hermetycznych  



Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi uzupełnienie- określenie, a  nie  stanowi modyfikacji
treści SIWZ, w rozumieniu przepisów wymienionej powyżej ustawy, ponieważ nie zmienia treści
ogłoszenia o zamówieniu i nie dotyczy  kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu
oraz sposobu oceny ich spełniania. 
Niniejsze uzupełnienie  nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz  znajduje się  na stronie internetowej
Urzędu  Gminy  Radomin:     www.bip.radomin.pl ⇨ Menu  przedmiotowe  ⇨ „przetargi  zamówień
publicznych” skierowane  do   potencjalnych  wykonawców,   jako  odpowiedź  na  zadane  pytanie,  bez
ujawniania źródła zapytania

 

Wójt Gminy
mgr Mieczysław Kończalski 

 Radomin,  dnia 25.11.2009r.


