Znak sprawy: DII-271-2/2020

Wyjaśnienia treści SIWZ (1)
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Remont dachu i wymiany pokrycia budynku Muzeum
Etnograficznego w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46”
W związku z wpływem do Muzeum Etnograficznego w Krakowie pytań, Zamawiający wyjaśnia
jak poniżej:
Pytanie nr 1
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania pragniemy zadać następujące zapytanie:
W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia prosimy o informację w jakiej ilości należy przyjąć ilość
więźby dachowej poddanej wymianie ?
- Opis techniczny projektu wykonawczego architektonicznego stanowi: "ocena odsłoniętych elementów drewnianej
więźby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany
elementów lub wykonać nadbitki, decyzje zostaną podjęte w ramach nadzorów autorskich);"
- Opis techniczny projektu wykonawczego konstrukcyjnego stanowi: "Zaprojektowano prawie całkowitą wymianę
konstrukcji więźby dachowej zgodnie z rysunkami K02 i K03."
- Zgodnie z rysunkiem K01 ilość drewna (więźby) wynosi 21,86 m3
- Zgodnie z przedmiarem ilość drewna (więźby) do wymiany stanowi 6,32 m3
- Nie opublikowano w dokumentacji przetargowej rysunku K03
Prosimy o informację jaką ilość drewna konstrukcyjnego (więźby) do wymiany należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź:
W wycenie należy przyjąć wymianę więźby dachowej zgodnie z wyliczeniem podanym w
projekcie wykonawczym, jest to minimalna wielkość do wymiany.
W treści przedmiaru wskazano omyłkowo wartość 6,23m3 powinno być 21,86m3 zgodnie z
rysunkiem K01.
Projekt nie przewiduje rysunku K03. Zgodnie ze spisem treści załącznikami do Projektu są
rysunki K01 i K02. W treści punktu 8 Projektu wykonawczego omyłkowo wskazano rysunki
K02 i K03 powinno być rysunki K01 i K02.
Ponadto Zamawiający informuje, że na etapie prac rozbiórkowych i ocenie stanu technicznego
ilość elementów do wymiany może ulec zwiększeniu o tym zdecyduje projektant inspektorzy
nadzoru i konserwator.
Pytanie nr 2
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania pragniemy w uzupełnieniu zadać następujące zapytanie:
W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia prosimy o informację w jakiej ilości należy przyjąć ilość
nowych rynien. W poz. 3.1 przedmiaru do demontażu przewidziano 95 mb a w poz. 3.4 do dostawy i montażu
jedynie 39,20 mb.
Czy podane ilości są prawidłowe ?
Odpowiedź:
W wycenie należy przyjąć wymianę rynien w ilości 95 mb, zgodnie z Projektem wykonawczym.
Podana wartość montażu w przedmiarze jest omyłkowa - powinno być: 95 mb. Wszystkie
elementy orynnowania i obróbek blacharskich z blachy miedzianej są uwzględnione do wymiany.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez
Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zamówienie.
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