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Zamawiający:

4. Prosimy o wskazanie w której pozycji w przedmiarze w etapie I uwzględniono schody żelbetowe POZ.4 lub też dopisanie pozycji w 
przedmiarze.

ad.4. Patrz odpowiedź ad.2

6. Prosimy o wskazanie w której pozycji uwzględniono fundament pod kocioł.

ad.1. Zestaw rysunków w załączniku do niniejszej odpowiedzi (plik "Załącznik do odpowiedzi z dn. 11.07.2016.zip")
2. W przedmiarze w Etapie I dział elementy żelbetowe pozycja 21 przyjęto 0.4t zbrojenia. Wg naszych wyliczeń tego zbrojenia będzie znacznie 

więcej. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.
ad.2. Zamawiający nie będzie korygował przedmiaru - opisem przedmiotu zamówienia są Projekty Budowlano-Wykonawcze i Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót i na ich podstawie Wykonawca winien kalkulować cenę ofertową. Przedmiary należy traktować 
wyłącznie jako pomocnicze zestawienie prac służące np. do wstępnej oceny zakresu zamówienia. 

5. W przedmiarze brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej w pomieszczeniach mokrych pod płytki.
ad.5. Patrz odpowiedź ad.2

3. Prosimy o wskazanie w której pozycji uwzględniono belki stężające Sp-2, Sp-1 oraz Sp-1A
ad.3. Patrz odpowiedź ad.2

....................................................................
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ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczace SIWZ

1. Dotyczy etap I konstrukcja. Prosimy o załączenie brakujących rysunków konstrukcyjnych tj.
K 02/K STOPY FUNDAMENTOWE ; PW K 03/K RZUT PARTERU ; SCHEMATY KONSTRUKCYJNE ŚCIAN i STROPÓW; PW K 04/K RZUT 
KONSTRUKCJI DACHU ; PW K 05/K Poz. 6.4; poz. 6.5. SŁUPY ŻELBETOWE ; PW K 06/K RDZENIE ŻELBETOWE ;PW K 06/K RDZENIE 
ŻELBETOWE ; PW K 07/K Poz. 3.2; Poz. 3.3; Poz. 3.4 PODCIĄGI ; ŻELBETOWE ; PW K 08/K Poz. 6 PŁYTA STROPOWA; Poz. 6.1..5 ELKA 
ŻELBETOWA ; PW K 09/K Poz. 6.1 PŁYTA ŻELBETOWA.

zamówienia publicznego >> >BUDOWA PAWILONU WYSTAWIENNICZO-ADMINISTRACYJNEGO< << ogłoszonego w BZP nr 
12472-2016 z dnia 28/6/2016r.

informuje, że wpłynęły nw. prośby o wyjaśnienia dotyczące SIWZ przedmiotowego postępowania:
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Sporządził: Leszek Michalik

ad.11.

ad.12. Patrz odpowiedź ad.11

11. Czy, w przypadku odkryć archeologicznych na terenie budowy, Zamawiający przewiduje odstąpienie od warunku wykonania w roku 2016 
robót budowlanych w ilości stanowiącej ok. 33% zakresu finansowo-rzeczowego?

Nie przewidujemy takiego odstąpienia (aktualnie prowadzone badania archeologiczne są fazie końcowej), niemniej jednak ew. zmiany 
postanowień umownych są możliwe, jednak wyłącznie na podstawie zasad opisanych w § 13 wzoru umowy.

12. Czy Zamawiający w związku z możliwymi odkryciami archeologicznymi zamierza przedłużyć termin wykonania robót?

ad.9. Patrz odpowiedź ad.2
10. W opisie architektonicznym występuje dział 7 - zagospodarowanie terenu. W przedmiarze nie uwzględniono zagospodarowania terenu. W 

przedmiarze dział "Różne roboty zewnętrzne " nie obejmuje wszystkich prac związanych z zagospodarowaniem ternu. Prosimy o 
potwierdzenie ze zagospodarowanie terenu nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

ad.10. Zagospodarowanie terenu, prace zewnętrzne: droga i plac są aktualnie realizowane w ramach innego zamówienia; chodnik istniejacy 
należy rozbudować na krótkim odcinku do wejścia; oświetlenia zewnętrznego nie projektowano - nie będzie; tablice informacyjne będą 
wykonane na podstawie odrebnego zlecenia; może wystąpić przekrycie jednego dołu śmietniskowego (jest w kosztorysie); na pewno 
trzeba ująć zbiornik bezodpływowy.

8. Dotyczy pozycja 81 Etap II Posadzki płyt kamiennych gr.2cm wraz z cokolikami. W projekcie architektonicznym jest zapis iż płyty mają być 
grubości 3cm a cokoliki 2cm.Prosimy o rozbicie pozycji na dwie - jedna odnośnie posadzki a jedna cokolików z podaniem ilości, gdyż kwota 
granitu jest zależna od grubości.

ad.8. Patrz odpowiedź ad.2
9. W opisie architektonicznym etap I oraz etap II jest zapis, iż cokoły należy wykończyć tynkiem mozaikowym. Brak pozycji w przedmiarze. 

Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

7. W przedmiarze w Etapie II dział elementy żelbetowe pozycja 15 przyjęto 0.3t zbrojenia. Wg naszych wyliczeń tego zbrojenia będzie znacznie 
więcej. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

ad.7. Patrz odpowiedź ad.2

6. Prosimy o wskazanie w której pozycji uwzględniono fundament pod kocioł.
ad.6. Patrz odpowiedź ad.2

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
Leszek Michalik     Konsultant Zam.Publ.11/07/2016
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