Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
15 – 268 Białystok, ul. Czackiego 8 tel./fax (085)742 18 81

Białystok 25 maja 2016

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
dotyczy: przetargu nieograniczonego.:
„Modernizacji CO w Budynku Internatu Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia
w Białymstoku ul. Ogrodowa 23",
Zamawiający, Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, informuje iż do w/w
postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r ,poz. 2164), Zamawiający
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
PYTANIE 1:
czy w przedmiarze określenie ,,montaż grzejników'', oznacza sam montaż zakupionych
grzejników czy zakup wraz z montażem ?
ODPOWIEDŹ: Zakup wraz z montażem.
PYTANIE 2:
Poz. nr 26 przedmiaru
Wykonanie tynków III klatka w miejscach po przebiciach o powierzchni do 0,10 m2 tynku,
wg nas powinno być 137 szt. x 2 lub 3, co daje 274 szt. lub 311 szt.?
ODPOWIEDŹ: należy przyjąć taką ilość, aby pokryła całkowitą powierzchnię tynków
za zdjętymi grzejnikami
PYTANIE 3:
Poz. 53 dotyczy rur przyłączeniowych do grzejników, w KNR nie figurują rury, zatem
ile metrów przyjąć na 1 grzejnik?
ODPOWIEDŹ: przy wymianie leżaków należy podłączyć istniejące grzejniki , proszę
o przyjęcie ryczałtem około 2 mb na 1 grzejnik.
PYTANIE 4:
Poz. 20 jaka długość rur przyłączeniowych bo w KNR nie ma.
ODPOWIEDŹ: proszę o przyjęcie ryczałtem około 2 mb, lub wykonania indywidualnych
pomiarów ( obowiązuje cena ryczałtowa)
PYTANIE 5:
Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, zastosowania rur czarnych ze szwem łączonych
poprzez spawanie do podłączenia grzejników
ODPOWIEDŹ: Potwierdzamy możliwość zastosowania w/w rurociągów
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PYTANIE 6:
Zamawiający powołuje się w SIWZ i projekcie umowy na dokumentację techniczną,
prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznych dotyczących modernizacji i instalacji
centralnego ogrzewania w budynku internatu Szkoły Policealnej nr 1 Ochrony zdrowia
w Białymstoku ul. Ogrodowa 23.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający w SIWZ w I. OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt. 2 powołuje się na
przedmiar robót oraz Specyfikację Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
(SWTWiOR), stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ umieszczone na stronie
internetowej. Zamawiający w projekcie umowy używając sformułowania dokumentacja
techniczna miał na myśli w/w dokumentację.
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