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Swarzędz, dnia

16 . 12 . 2013r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- nr 8 „ Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gm. Swarzędz ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie
Z załączonych przez zamawiającego w ramach wyjaśnień dokumentacji geotechnicznej wynika
jednoznacznie, że grunt piaszczysty znajduje się jedynie w postaci „soczewki" w obrębie otworu nr. 9.
Oznacza to, że dla wszystkich sieci i zbiornika należy dokonać pełnej wymiany gruntu. Zamieszczony
przedmiar będący obowiązującym wzorem do rozliczenia powykonawczego zakłada wymianę gruntu
jedynie dla podsypki i obsypki rurociągów, czyli założona technologia robót ziemnych jest nieadekwatna
do istniejących warunków gruntowych. Prosimy o jednoznaczne, wspólne dla wszystkich oferentów
wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy uwzględnić całkowitą wymianę gruntu (zasypka) bądź
(najprościej) dodanie dodatkowej pozycji w przedmiarze dla poszczególnych sieci.
Odpowiedź:
Przedmiar zostanie skorygowany.
Zapytanie
Czy Zamawiający potwierdza, że dla odwodnień liniowych zlokalizowanych w parkingu (ODW1, ODW2)
należy zastosować ruszt ocynkowany klasy B125 zamiast rusztu żeliwnego kl. D400 ?
Odpowiedź:
Powinien być ruszt żeliwny (do dokumentacji zostanie wprowadzona poprawka).
Zapytanie
1. Prosimy o szczegółowe określenie wymagań materiałowych dla okablowania strukturalnego,
oddymiania i p.poż.
Odpowiedź:okablowanie strukturalne – skrętka kategorii 6 światłowód, oddymianie i p.poż
YnTKSY 1x2x1,0.Przedmiar i projekt zostaną skorygowane.
2. Prosimy o zestawienie materiałów dla instalacji okablowania strukturalnego, oddymiania i p.poż.
Odpowiedź:Przedmiar i projekt zostaną skorygowane.
3. Czy wpusty dachowe mają być dostarczane razem z systemem grzejnym?
Odpowiedź:Tak
4. Czy zabezpieczona przed zamarzaniem ma być cała instalacja kanalizacji deszczowej, rynny oraz
rury spustowe?
Odpowiedź:Tylko wpusty
5. Dotyczy instalacji sieci komputerowej (przedmiar słaboprądowe - działy 13,14,15). Czy wycena
ma zawierać dostawę przełączników (Switch'y), routera, serwera, UPS-a? Jeżeli tak, to proszę o
wyspecyfikowanie wymagań dla tych urządzeń.
Odpowiedź:Przedmiar i projekt zostaną skorygowane i uzupełnione o niezbędne informacje.
Zapytanie
Jeszcze raz uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy zapis par. 14 ust. 7 projektu umowy (załącznik do
SIWZ) „Do przeniesienia wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z
umowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie”
dotyczy także cesji wierzytelności z tej umowy dokonanej przez Wykonawcę na rzecz banku
finansującego realizację inwestycji.
Jeżeli w/w zapis dotyczy także cesji wierzytelności na rzecz baku, to czy w przypadku Zwrócenia się do
Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Wykonawcy na rzecz banku
finansującego realizację przedmiotowej inwestycji w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, Wykonawca taką
zgodę otrzyma. Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do oceny ryzyka finansowego związanego
z przystąpieniem do przetargu
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie par. 14 ust. 7 umowy nie dotyczy cesji wierzytelności na
rzecz banku finansującego realizacje inwestycji.
Zapytanie
W związku z udzielonymi odpowiedzią na pytanie 26 w piśmie Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia nr 2 z dnia 28.11.2013r. odnośnie wyłączenia z przetargu wyposażenia
multimedialnego prosimy o wskazanie w przedmiarze robót niskoprądowych pozycji, których nie należy
wyceniać.
Odpowiedź: Dla czytelności przedmiar zostanie skorygowany.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości
uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 8 . 01 . 2014r.
do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi
dnia 8 . 01 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)

