Dotyczy: Rewitalizacja miasta – Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
Pytanie:
Określając doświadczanie, jakie ma spełniać wykonawca zawarli Państwo w SIWZ wymóg
wykonania jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu elementów elewacji zewnętrznej z
cegły klinkierowej o powierzchni co najmniej 800 m2 elewacji. Zamawiający dopuszcza aby roboty
stanowiące przedmiot referencji były wykonane w ramach jednego lub kilku kontraktów.
Wnosimy o wyjaśnienie:
Czy Zamawiający przyjmie w ramach posiadanej wiedzy , doświadczania-wykonanie elementów
elewacji zewnętrznej z okładziny kamiennej (granit, piaskowiec), o powierzchni co najmniej 800 m2
elewacji?
Wnosimy nadto o zmianę treści Specyfikacji w zakresie warunków posiadanej wiedzy,
doświadczenia i zmianę, rozszerzenie warunku wykonania jednej roboty budowlanej polegające na
wykonaniu elewacji zewnętrznej z cegły klinkierowej lub okładziny kamiennej (granit, piaskowiec),
o powierzchni co najmniej 800 m2 elewacji.
Odpowiedź:
Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanej zmiany SIWZ. W ramach przedmiotu
zamówienia przewidywane jest wykonanie elementów elewacji z cegły klinkierowej, których
prawidłowe i rzetelne wykonanie z uwagi na walory estetyczne obiektu ma istotne znaczenie
dla Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż wymóg posiadania określonych referencji został
jasno sprecyzowany w SIWZ, gdzie zostało wskazane, iż Wykonawca powinien posiadać
doświadczenie w wykonaniu co najmniej „(..) jednej roboty budowlanej polegającej na
wykonaniu elementów elewacji zewnętrznej z cegły klinkierowej o powierzchni co najmniej
800 m2 elewacji(…)”. Tak więc wymagane doświadczenie powinno być zdobyte w ramach
realizacji jednego, a nie kilku kontraktów wykonawczych.

1. Na stronie Zamawiającego zostały zamieszczone pdf o nazwie „M-MBPPW_E1_przedmiary” oraz pdf o nazwie „M-MBP-PW_E2_przedmiary”. Obydwa pdf
zawierają ten sam przedmiar robót. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić
obydwa powtarzające się przedmiary, czy też pdf o nazwie „M-MBPPW_E1_przedmiary” zawiera błędny przedmiar. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie
poprawnego przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Oba
przedmiary
„M-MBP-PW_E1_przedmiary”
i
„M-MBPPW_E2_przedmiary” są jednym i tym samym przedmiarem robót dotyczącym
instalacji elektrycznych zewnętrznych o dwóch różnych nazwach pliku. W związku z
powyższym wycenie ofertowej podlega tylko jeden przedmiar.
2. Proszę o wyjaśnienie czy roboty „Instalacje sanitarne – wentylacja” należy wycenić
na podstawie zestawienia działów przedmiaru z kodami CPV zamieszczonego w
pdf o nazwie „M-MBP-PW_W_przedmiary”, czy też na podstawie przedmiaru robót
pod nazwą „M-MBP-PW_W_przedmiary_strona tytułowa”.
Odpowiedź: Proszę wycenić wg kodów CPV podanych w pliku „M-MBPPW_W_przedmiary.pdf”

Pytania do SIWS
1. Przedmiar „Przyłącz gazu”
-poz.1.7
Proszę o wyjaśnienie czy w w/w poz. ma być rura Dn 32mm (wynika to z opisu pozycji),
czy zgodnie z opisem technicznym rura Dn 25 mm.
-poz. 1.8
Proszę o wyjaśnienie czy w w/w poz. ma być mufa PE/stal Dn 25 mm (wynika to z opisu
pozycji), czy zgodnie z opisem technicznym należy przyjąć mufę PE/stal Dn 20 mm.
-poz.1.9
proszę o wyjaśnienie czy w w/w poz. ma być rura ochronna PE 90x2,2 (wynika to z opisu
pozycji), czy zgodnie z opisem technicznym rura ochronna PE 110x10,00
Odpowiedź: zamawiający przewiduje wycenę powyższych materiałów zgodnie z
projektem wykonawczym.
2. Przedmiar „Instalacja wewnętrzna gazu”
-poz. 1.1
Proszę o wyjaśnienie czy w w/w poz. przewody gazowe mają być wykonane z rury
stalowej ze szwem (wynika to z opisu pozycji), czy zgodnie z opisem technicznym należy
przyjąć rury stalowe bez szwu.
Odpowiedź: zamawiający przewiduje wycenę powyższych materiałów zgodnie z
projektem wykonawczym.
-poz. 1.10
proszę o wyjaśnienie czy do obowiązku wykonawcy należy wycena dostawy i montażu
gazomierzy czy należy to do Rozdzielni Gazu w Dobczycach.
Odpowiedź: Wycena dostawy i montażu gazomierzy należy do Rozdzielni Gazu w
Dobczycach.

3. Brak podstawy wyceny i ilości tulei ochronnych.
4. W opisie technicznym do przedmiaru „Technologia kotłowni gazowej” wymieniono
aparaturę kontrolno – pomiarową, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze robót
. Proszę o wskazanie obmiaru i pozycji, w której należy ująć w/w urządzenia.
Odpowiedź: W projekcie kotłowni aparatura kontrolno – pomiarowa to termometry
oraz nanometry.
6. załącznikiem do specyfikacji jest projekt instalacji teletechnicznej, odgromowej i
elektrycznej wewnętrznej, a załączone przedmiary nie obejmują w/w instalacji.
Proszę o wyjaśnienie czy instalacja teletechniczna, odgromowa i elektryczna
wewnętrzna podlega wycenie i na podstawie jakiego dokumentu.
Odpowiedź: Opracowany przedmiar instalacji elektrycznych wewnętrznych zawiera
wykonanie instalacji odgromowej.

