Znak sprawy: NZ.273.188.2015.RZA

Kraków, dnia 17.09.2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa hali sportowej w dobudowie
do istniejącego budynku szkoły, VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5
w Krakowie wraz z dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz
z zagospodarowaniem terenu m. in. w infrastrukturę techniczną w tym przebudowy i przekładki
sieci i przyłączy, układ komunikacyjny, parking, zieleń, małą architekturę, dojścia.
Znak sprawy: NZ.273.188.2015.RZA

Wg rozdzielnika

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych przekazuje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami – CZĘŚĆ II.
PYTANIE I:
W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie jw. prosimy o
odpowiedź na poniŜsze pytanie:
Architektura:
1. Bardzo proszę o potwierdzenie, Ŝe drzwi stalowe Ws3 z przedmiaru branŜy architektury maja
wymiar 90x90 oraz wskazanie ich lokalizacji.
2. Bardzo proszę o wskazanie lokalizacji drzwi stalowych Ws2 o wymiarach 90x200, które widac na
rysunku zestawienia drzwi.
3. Bardzo proszę o dołączenie do rysunku "ZESTAWIENIE DRZWI" drzwi Ws1 widoczne na rzucie
poddasza.
4. Bardzo proszę o dodanie do przedmiaru montaŜ drzwi D8 180x225 widoczne na zestawieniu drzwi
oraz rzucie I piętra.
5. Bardzo proszę o opisanie parametrów drzwi widocznych na rzucie I piętra na przecięciu osi 2-B.
6. Proszę o wskazanie lokalizacji drzwi aluminiowych Dz1 90x245 widocznych na zestawieniu drzwi
oraz dodanie do przedmiaru ich montaŜu.
7. Ze względu na niedoszacowanie robót murowych w kosztorysie (ok. 70m2 w róŜnych grubościach),
błędy w formułach sumowania (np. Lp.1. parter), zaniŜoną wysokość ścian (np(Lp.4. parter)
prosimy o weryfikację przedmiaru.
8. W opisie wnętrz opisano wymiary ścianki wspinaczkowej, tj. o wys. 8,2 m i szer. podstawy ok. 12 m
o łącznej pow. uŜytkowej 105 m2 , na rysunku "AW-09 rozwinięcie ścian hali" wysokość ścianki to
7,55 m. Natomiast wymagane formacje ściany sygerują, Ŝe powierzchnia uŜytkowa wynosi ok. 120
m2 co ma duŜe znaczenie na wycenę. Bardzo proszę o wyjaśnienie oraz zwiększenie ilości
obmiarowej.
9. Proszę o potwierdzenie, Ŝe pokrycie ściany wspinaczkowej ma być panelami płaskimi.
10. Ilość chwytów wspinaczkowych w opisie technicznym to cytuję: "w ilości 5 szt/m2 (łączna ilość ok.
420 szt.)" Przy załoŜeniu 105 m2 powierzchni ścianki łączna ilość chwytów powinna wynieść 525
szt. Proszę o wskazanie która ilość jest obligatoryjna.
11. W odniesieniu do PW "Projekt zazielenienia i małej architektury" prosimy o informację czy zakres
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym będzie obejmował całość Technologii prac ogrodniczych
szczegółowo opisanych w pkcie 6 niniejszego projektu, a w szczególności pielęgnację drzew,
krzewów i trawników.
12. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe obowiązek wycinki drzew nałoŜony na Wykonawcę przez
Zamawiającego nie koliduje z jakimikolwiek okresami ochronnymi/lęgowymi mogącymi wystąpić po
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13.
14.
15.

16.

17.

przekazaniu Wykonawcy placu budowy. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, fakt ten moŜe
uniemoŜliwić Wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych, a co za tym idzie spowodować
wydłuŜenie terminu realizacji robót.
Bardzo proszę o sprecyzowanie przeszklenia balustrady Blw1. W jakim stopniu naleŜy przyjąć
przeszklenie tej balustrady na poziomie 3,55 (część balustrady z pochwytem nr 4)?
Proszę o potwierdzenie czy schody na poddasze mają być stalowe - wg rysunku Rzut posadzek
piętra mają okładzinę z płytek gresowych 30x60
Proszę o doprecyzowanie materiału na okładzinę ścian Hallu wg rysunku AW-10 Rozwinięcie ścian
hallu wejściowego jest to okładzina z płyt z betonu architektonicznego 120x60 a wg przedmiaru
płytki gresowe 60x60 (poz. przedmiarowa 2.3.4.101)
W przedmiarze poz. 2.1.2.60 uwzględniono tylko jedno pomieszczenie z wykładziną PCV (21,8
m2) wg Rzutu posadzek parteru wykładzina PCV zaprojektowana jest w 8 pomieszczeniach o
łącznej powierzchni 143,33 m2
Ze względu na niedoszacowanie robót okładzinowych plytami włoknocementowymi na konstrukcji
systemowej o ok. 65m2 prosimy o weryfikację przedmiaru.

Konstrukcja
18. Proszę o wskazanie rozwiązania ławy fundamentowej Ł-2 (miejsce występowania oraz wymiary
przekroju poprzecznego) występującej w przedmiarze konstrukcji w pozycji 1.3 18.d.1.3 oraz 1.3
21 d.1.3.
19. Proszę o weryfikację pozycji przedmiarowej dotyczącej robót fundamentowych (pozycja 1.3 d 21
d.1.3 (płyta poz. -2.60) oraz 1.3 18 d.1.3 (płyta poz. -2.60) - źle przyjęta szerokość kanału
technologicznego.
BranŜa sanitarna
20. W której pozycji naleŜy wycenić regulator przepływu HydroVortex VUH 00510 występujący na
kanalizacji deszczowej
Formalne:
21. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe projekt budowlany załączony w dokumentacji jest w pełni
kompatybilny z projektem budowlanym zaakceptowanym urzędowo. Wersja PB załączona do
dokumentacji nie jest opieczętowana i podpisana.
22. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w przypadku wystąpienia rozbieŜności pomiędzy Projektem
Wykonawczym, a Projektem Budowlanym Zamawiający dokona przedłuŜenia terminu zakończenia
robót oraz pokryje koszty z tym związane.
ODPOWIEDŹ I:
Architektura:
Ad.1-6 Skorygowane zestawienie drzwi rysunek Aw-24 w załączeniu - stanowi on podstawę wyceny
drzwi.
Ad.7
Zgodnie z przedmiarem.
Ad.8
Pokazana na rysunku wartość 7,55m to wysokość do której zlokalizowane przewieszenia.
PowyŜej przewieszenia do sufitu podwieszonego zastosowano okładzinę sklejką analogicznie
jak na ściance wspinaczkowej –stąd róŜnica wysokości.
Na tym fragmencie nie będzie juŜ mocowanych uchwytów stąd podana powierzchnia uŜytkowa
ścianki 105m² (część przeznaczona na wspinaczkę).
Ad.9
Tak, pokrycie panelami płaskimi.
Ad.10 NaleŜy przyjąć 525 szt. Podana w opisie wielkość to błąd rachunkowy.
Ad.11 Zgodnie z zapisami SIWZ.
Ad.12 Na terenie inwestycji nie znajdują się Ŝadne stanowiska lęgowe które objęte byłyby okresem
ochronnym (zgodnie z promesą wycinki).
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Ad.13 Balustrada Blw1 na poz +3,55 przechodzi w przeszklona ściankę osłonowa dł.4,25m (zgodnie
z rysunkiem rozwinięcia przekrój E-E) – szklone szkłem bezpiecznym.
Ad.14 Na rysunku posadzek pokazana jest posadzka gresowa na poz. +3,55 , na tym poziomie
oparte są schody aŜurowe stalowe – nie ma rozbieŜności projektowej .
Ad.15 W przedmiarze poz. 101 naleŜy przyjąć płyty z betonu architektonicznego 30x60cm.
Ad.16 W poz. 60 naleŜy przyjąć wartość 143,33m2.
Ad.17 W
poz.
76
przedmiaru
w
miejscu
70,96m2
naleŜy
przyjąć
86,18m2
(4,56+15,55+33,76+32,31).
Konstrukcja:
Ad.18 Fundament w osi 2-4 zgodnie z rys. Pw_K-06
Ad.19 Poz. 18 naleŜy przyjąć w miejscu
Płyta poz. -2,60 (16,20x4,2-14,13x1,46-1,86x1,8) x0,1 x 1,05 co daje 4,627
Kanał technologiczny 0,66x14,13 co daje 9,325
w miejscu Razem wartość 37,154m3
Poz.21 naleŜy przyjąć w miejscu
Płyta poz.-2,60 (16,20x4,2-14,13x1,46-1,86x1,8)x0,4 co daje 17,625
w miejscu Razem wartość 74,245m3
BranŜa sanitarna:
Ad.20 NaleŜy dodać Poz. 129 – KNR 31/307/3 Analogia. Dostawa i montaŜ regulatora przepływu
Hydro Vortex 3-5l/s VUH00510 (jak w odpowiedzi na pytania XVIII ad.8 z dnia 11.09.2015 r.)1 kpl..
Formalne:
Ad.21 Załączony do dokumentacji projekt budowlany jest kompatybilny z proj. złoŜonym i WAiUMK.
Dokumentacja przetargowa nie zawiera skanu zatwierdzonych rysunków ale dokumentacje
zapisaną w wersji elektronicznej przez projektantów.
Ad.22 Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 upzp Zamawiający wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
I. ZMIANY W PRZEDMIARZE ARCHITEKTURA.
W poz. 31
naleŜy zmienić wartość na 21,00.
W poz. 49
naleŜy wykreślić z opisu B0 i dodać, dopisać do opisu – beton B30.
W poz. 78
w opisie i wyliczeniach zmienić wartość 2x6,93 i zmienić wartość razem na 13,86.
W poz. 100
w opisie naleŜy dopisać wraz z izolacją wodoszczelną systemową pod płytkami w
pom. 0.13-0.13b (66,758m²) oraz 0.07-0.07b (65,015m²) i zmienić wartość razem na
294,96.
W poz. 107
w opisie i wyliczeniach naleŜy dopisać parter o wartości 10,06 i zmienić wartość razem
na 117,96.
W poz. 108
w opisie i wyliczeniach naleŜy zmienić parter 51,93, piętro 98,79 i zmienić wartość
razem na 150,72.
W poz. 109
w razem naleŜy zmienić wartość na 13,22.
W poz. 110
w razem naleŜy zmienić wartość na 281,90.
W poz. 112
w opisie i wyliczeniach zmienić wartość el. zach. 214,00 oraz dopisać el. wsch. z
wartością 162,30 i zmienić wartość razem na 376,30.
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W poz. 114

w opisie i wyliczeniach zmienić wartość el. zach. na 35,28, el. wsch. na 13,60 i
zmienić wartość razem na 185,56.
W poz. 125
w opisie i wyliczeniach zmienić na: Dostawa i montaŜ wyposaŜenia zgodnie z
ZAŁĄCZNIKIEM-PIERWSZE WYPOSAśENIE HALI.
NaleŜy dodać do przedmiaru:
Poz. 102 a.
Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaŜ lustra uchylnego- szt. 1
Poz. 126
Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaŜ rolet zewnętrznych o wym. 440x414 cm
(jak w odpowiedzi na pytania XVIII ad.11 z dnia 11.09.2015 r.)- szt. 4
Poz. 127
Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaŜ blatu z otworami okrągłymi na umywalki
wraz z podkonstrukcją - kolor Cobalt nr Corian lub równowaŜny - szt. 2
ANULUJE SIĘ:
ZAŁĄCZNIK NR 1 KALKULACJA CENY WYPOSAśENIA POMIESZCZEŃ (plik pn.: sala gimnastyczna Skarbińskiego architektura wyposaŜenie pomieszczeń P zał. nr 1 do
architektury
ZAŁĄCZNIK DO PISMA ZNAK NZ.273.188.2015.AMA Z DNIA 11.09.2015 pn.: „Opis wnętrza meble.”
ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR XVIII Ad.7. z dnia 11.09.2015 r. – poniewaŜ pozycja została ujęta w
przedmiarze architektura w poz. 125.
II. ZMIANY W PRZEDMIARZE WOD._KAN.:
W poz. 9 naleŜy zmienić w opisie – Przejścia ppoŜ na granicach stref ogniowych oraz tuleje
ochronne instalacji wodnej DN65,50, Ø15,DN125 oraz w ilości zmienić wartość na 6.
W poz. 51 naleŜy zmienić w opisie – Przejścia ppoŜ na granicach stref ogniowych oraz tuleje
ochronne instalacji hydrantowej DN32-65mm oraz w ilości zmienić wartość na 1.
W poz. 97 naleŜy zmienić w opisie i wyliczeniach - Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi
315mm – typ S, rury niskoszumowe oraz w ilości zmienić wartość na 40,23.
W poz. 98 naleŜy zmienić w opisie i wyliczeniach - Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk, Fi
800mm – typ S oraz w ilości zmienić wartość na 8,40.
W poz. 119 naleŜy zmienić w opisie – Przejścia ppoŜ na granicach stref ogniowych oraz tuleje
ochronne instalacji kanalizacji DN100 oraz w ilości zmienić wartość na 1.
W poz. 128 w opisie i wyliczeniach naleŜy dodać, dopisać: w tym 1 szt. ceramiczna miska ustępowa
lejowa, wisząca dla niepełnosprawnych z deską PCV, 9 szt. – ceramiczna miska
ustępowa wisząca z deską PCV.
W poz. 132 w opisie i wyliczeniach naleŜy zmienić opis – Dostaw i montaŜ umywalek porcelanowych z
syfonem gruszkowym wraz z elementami montaŜowymi oraz półpostumentami
ceramicznymi, w tym: 1 szt. umywalka wisząca dla niepełnosprawnych szer. 50-60 cm, 6
szt. umywalka podblatowa owalna, 6 szt. umywalka wisząca szer. 50 cm (na
półpostumencie).
NaleŜy dodać pozycje:
Poz. 127 kalkulacja indywidualna – dostawa i montaŜ łańcuchów uszczelniających Interga typ ŁU-4
- sztuk 5.
Poz. 128 kalkulacja indywidualna – dostawa i montaŜ łańcuchów uszczelniających Interga typ ŁU-6
- sztuk 3.
Poz. 129 KNR 31/307/3 Analogia. Dostawa i montaŜ regulatora przepływu Hydro Vortex 3-5l/s
VUH00510 (jak w odpowiedzi na pytania XVIII ad.8 z dnia 11.09.2015 r.)- 1 kpl.
Poz. 130 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaŜ przewodu zapowietrzającego OL1000 (jak w
odpowiedzi na pytania XVIII ad.9 z dnia 11.09.2015 r.)- 1 kpl.
III. ZMAINY W PRZEDMIARZE CO i CT:
W poz. 57 w opisie naleŜy dodać ilości prób 2.
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IV. Zamawiający informuje, Ŝe zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert: do dnia 23.09.2015 roku do godz. 10:00
Otwarcie ofert: w dniu 23.09.2015 roku o godz. 11:00

ZAMIESZCZA SIĘ:
ZAŁĄCZNIK-PIERWSZE WYPOSAśENIE HALI. - DO POZ. 125 – PRZEDMIAR – ARCHITEKTURA.
Rysunki:
Aw-24,
SPECYFIKACJĘ WENTYLACJI:
PW_WM_SKA_SPECYF N1, PW_WM_SKA_SPECYF N2, PW_WM_SKA_SPECYF N3,
PW_WM_SKA_SPECYF URZ, PW_WM_SKA_SPECYF W1, PW_WM_SKA_SPECYF W2,
PW_WM_SKA_SPECYF WC!, PW_WM_SKA_SPECYF WW, PW_WM_SKA_SPECYF WWM,
PW_WM_SKA_SPECYF WWMY, PW_WM_SKA_SPECYF Y.
PRZEDMIAR_PRZYŁĄCZ CO.

Otrzymują:
1x Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
1x Strona internetowa Zamawiającego
1 x a/a
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