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Modyfikacja i Wyjaśnienia
Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DoĘczy postępowania: ,,Wykonanie robót budowlanych związanych z rea|wacją
zadaniaz Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - ETAP l" znak sprawy:
MK.2370.3.2020

Na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publiczrrycli (t.j.Dz. U. z 2019r., poz, 1843), zwanej dalei ustawą PZP. Zamawiający
nrodyfikr-rje treśó SIWZ w ten sposób, ze:

w Załaczniku Nr 1 do SIWZ Wykaz dokumentacji pro.|ektowei oraz STWiOR
6. Przedrniar robót dla ETAPU I

6.1 . Przedrniar - roboty budowlarre i wykonczeniowe ETAP1 rew A
opisany w załączeniu i ako,,PRZED MODYFI KAC.IĄ"

Zastąpił

6.1 . Przedmiar - roboty budowlatle i wykonczeniowe ETAP1 rew B
opisany w załączęniu iako,,PO MODYFIKAC.TI"

Jedrrocześnie zgodrrie z art. 38 ust. 7a ustawy PZP, odpowiadając na pytarria

Wy konawc ów, Zantaw iaj ący wy.i aśni a c o n astępuj e :

Pytanie 1

W przedrniarzę robot udostępnionym w przetargu dla I etaptr robót uwzględrriorro wykonatrie

ścianek działowyclr równiez na partetze, przy czylrr llie przewidziano wykonarria płyt
żelbetowych posadzkowyclr parterll na któryclr zgodrrie z projektern należy posadowió te

ścianki. Proszę o potwierdzenie czy należy przewidziec w ofelcie wykotranie tyclr ścianek?.

Jeśli tak koniecznynr byłoby uzupełnienie zakresu prac o podkłady w niezbędrrynr zakresie.

Prosimy o decyzję i odpowiedrrie skorygowanie przedmiaru robót dla I etaptt.."

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiapcy inforrrruje, ze nie będą wykonywane ścianki działowe napafterze. Skorygowana
zostałapoz.l.ż.3.1 nr do ilości 87,15 m3.



Pytanie 2

W przedmiarze przewidziarro wykonanie ściarrek działowyclr, jednak nie przewidziano
tnontazu nadproży systemowych nad otworami w ściankaclr działowycl' przewidzianych
w projekcie korrstrukcji . Czy należy przewidzieć ich wykonanie w of-ercie?

Odpowiedź na pytanie ż

Zamawiający inforrnuje, ze dodano poz. nr 1.2.3.2 KNR 202112615 Otwory w ścianach
mllrowanych, ułozenie nadproży prefabrykowanych: 52,8 m.

Pytanie 3

W rrdostęptrionym przedmiarze nie przewidziano montaz kątownika L1O0x1O0x6 (w osi 13)

stanowiącego oparcie dla blachy trapezowej (rys. konstrrrkcji nr 226Jż.04), Czy należy
przewidzieó jego montaż w ofercie?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający irrfornruje, że dodano poz. nr I.2.2.14 Hale typu lekkiego, płatwie
zkształtownikow - Arralogia - Kątownik 100x1O0x6 mrn do podparcia blaclry trapezowej:

0,230 t.

Dodano poz. nr 1.2.2.15 Malowarrie zmontowanych, konstrukcji hal, Analogia - Malowanie
kątowników stalowych farbarni ppoż. (zestaw farb) do klasy Rl5: 0,230 t.

Dodarro poz. nr 1.2.2.16 Mocowanie tulei ocynkowanych z gwintenr wewnętrznym za
polllocą kotew clremicztrych iniekcyjnych z żywic, w podłożach z betonu zbrojorrego

i zelbetowyclr, średrrica podłoza 14 mm, Kotwa gwintowatra do zanrocowań konstrrrkcy.jnych

fi l0 rr-rrn L:160 mrn, podkładki, nakrętka: 50,76 szt. (szacunkowe zltzycie farby 28 litrow na

l t stali, 1ub wg obliczeń of-erenta).

Pytanie 4

W przedrrriarze robot dla I etapu ujęto clostawę i montaż drzwi D16 (wewnętrzne drzwi
przeszklone w ściance) na parterze budynku. Biorąc pod uwagę, że trie ptzewidziarro podłozy
unrozliwiającycl-r wykonanie ścianek działowych naparterz,e, proszę o irrfornacjQ, czy należy
ując w ofbrcie iclr wykonanie?
Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający infbrmL1e, że należy wyłączyc z zakresu zamówienia motrtaz drzwi Dl6 w poz.

1.4.3.4 powinna być ilość 0,00.

Pytanie 5

Na rzutach daclru wskazatro przebieg ścieżek serwisowyclr rra dachach. W przekazanym
przedniarze rTie ujęto robot związanych z iclr wykonaniem. Prosimy o inforrr.acj ę czy i w jaki
sposób ntają być wykonane? - w dokumerrtacji brak rozstrzygnięc clla tego elementu.



Odpowiedź na pytanie 5

Zamawtający ir.formuj e, że ścieżki serwisowe rrad całynr buclyrrkien' należy wycer-rió wg poz.

rrr 1,3.1.6 # KNRW 2021504ll analogia - Pokrycie dachów membraną dachowa gr 2,0lTIlTI, -

ściezki serwisowe: 218.70 mŻ,

Pytanie 6

W przedrniarze nie uwzględniono dostawy i montazu trzpieni dylatacy.jnych opisanych w osi

13. Proszę o ttzupełtrienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający informuje, że trzpielrie dylatacyjrre wg opistr na rys pro.iektu korrstrtrkcji należy

wycerrić w poz. nr 1.2.2.17 dostawa i montaz - Trzpienie dylatacyjne wg specyfikacji projekttr

konstrukcji -28 szt.

Pytanie 7

W przedmiarze opisano w pozycjI1.3.3.2 tnontaż rur spustowyclr z blaclry altrminiowe1. Czy
Zamawiapcy dopuszcza inne rozwiązanie materiałowe, biorąc pod Llwagę, że .iest to

r ozw iązante ty m c zaso we ?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający irrformuie, że ruty spustowe ,,tymczasowe są tylko nad biurami, natomiast

pozostałe są rczwlązaniem docelowyrn. Dopuszczamy zastosowanie innego materiału dla
elementów niewidocznych ukrytyclr pod warstwami elewacji.

Pytanie 8

Zgodnie z plojektem ściarrki działowę zaprojektowano z bloczkow ceramicznyclr.

W załączonym przedmiarze wraz z zestawięnietn materiałów przyjęto bloczki wapienno-

piaskowe drążone. Jakie rozwiązarńe należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający infbrmuje, ze ścianki dzialowe należy wyceriić zbloczkow ceralnicznych.

Pytanie 9

W związktr zprzetargienr na roboty budowlarre Etapu I proszę o odpowiedż, czy roboty takie
jak ocieplenie fundamentów, izolacje przeciwwilgociowe, montaz tlziomów ftrndamentów
(zgodne z projekterr. architektury, a których nie ma w przednriarze robót Etapu I),

Jeśli tak to proszę o ir-rformację r-ra jakirn etapie należy zakończyc, czy tylko do pozionrlł ł-
0,00 budyrrku..



Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający na obecnynr etapie nie wymaga wykonania piorrowej izolacji ścian
fl"rndamentowych natomiast zwracamy Llwagę ze pod ławami i stoparni findanrerrtowyrni
należy wykonać na clrudym betoriie izolacje z papy termozgrzewalrrej (izolacja pozioma

zpapy sbs wyst"tnięta 10 cm poza obrys firndanrentow, tak aby w następnynr etapie robót

możnabyło szczelnie połączyc zizolacją ścian. Ta sama Llwaga dot zagłębionych elementów
wewnątrz budyrrku np. płyty fundanentowej karrału serwisowego w garużu.

Na obecrrym etapie należy wykonać montaz uziomów fttndanrentowyclr, z wyprowadzenienr
ttzionru 1 rrr nad teren.

Pytanie l0

Proszę o infbrnrację z jakiego materiału należy wykonać płyty spadkowe na dachu (styropian

czy welna nrineralna)? Dotyczy poz. 1.3.1.2, 1.3.2.5 przednriaru dla etapu I.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawtalący irrfbrrr-rtrj e, że płyty spadkowe tra daclru naIeży wykonac z wełny mirreralnej.

Pytanie l l
Czy jest konieczność stosowania warstwy podkładowej pod tnenbraną dachową (warstwa

oddzielająca)? Jeżelt tak to proszę o sprecyzowanie jaki rnateriał należy zastosować. Dotyczy
poz. 1.3.1.3 przedmiaru dla etapu I. Takiej pozycji nie ma dla daclru nad garażern i myjnią.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiapcy irrfbrrnuj e, że należy zastosować warstwę toz,dzielalącą z włókrriny szklanej

o masie powierzcl-rrriowej 120 glmZ - kompatybilną z rnetnbraną daclrową opisaną
w projekcie. W części garazowej oraz nad nryjnią nie ma koniecztrości stosowania warstwy
podkładowej na wełnie mirreralnej.

Pytanie 12

W.iaki sposób mozna zgłosic uwagi do wzoru Umowy?
Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający irrfbrnruje, ze nie ma mozliwości zmian wę wzoTze Llnowy.
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