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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. II/2637/P/2010 (nr ogłoszenia
w portalu UZP 131020-2010) „Modernizacja budynku szkoły. Etap II – modernizacja I i II piętra.
Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz przylegających do nich sal lekcyjnych wraz
z wymianą stolarki drzwiowej w modernizowanych pomieszczeniach Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Gnilna 3- skrzydło gitary i remont
sanitariatu na II p.”
W związku z zapytaniem oferenta z dnia 13.10.2010 r. w sprawie zamówienia publicznego
sygn. II/2637/P/2010 o treści:
1/ poz.3-w przedmiarze ujęto rozbiórkę podkładów betonowych gr.10cm na korytarzu, natomiast
brak rozbiórki podkładów w klasach (mimo iŜ ujęto w klasach wykonanie nowych warstw posadzki)
2/ poz.7 do 10-usunięcie oraz wywóz gruzu z utylizacją-ujęto tylko wywóz podkładów betonowych z
korytarzy, natomiast brak wywozu parkietu z poz.1 oraz podkładów betonowych w klasach
3/ poz.21-brak ułoŜenia wszystkich cokolików z płytek-na duŜym korytarzu ujęto cokoliki tylko na
ścianach z jednej strony
4/ poz.30-ułoŜenie paneli podłogowych- czy przyjąć do oferty panele podłogowe klasy AC4 czy
gorsze
5/ brak w przedmiarze ułoŜenia folii paroizolacyjnej oraz maty podłogowej na betonie pod panele
podłogowe (zapis w Specyfikacji Technicznej)
6/ poz.44-montaŜ skrzydeł drzwiowych do sal lekcyjnych-czy wypełnienie skrzydeł ma być z płyty
wiórowej otworowej czy gorsze
7/ poz.105-jest zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych a naleŜy rozebrać stare płytki terakotowe
8/ poz.119 i 120-proszę o potwierdzenie, Ŝe do oferty naleŜy ująć montaŜ drzwi do sanitariatów 2szt
(bez drzwi przejściowych)
9/ poz.141-montaŜ wyposaŜenia-proszę o wyjaśnienie rodzaju wyposaŜenia, czy wykonawca ma
zamontować wyposaŜenie istniejące, czy ma kupić nowe-jakie
10/ ze względu na załączanie do oferty kosztorysów, proszę podać brakujące informacje, nowe
ilości przedmiarowe oraz informację, czy wykonawcy mają obowiązek ujmowania tych zmian
ilościowych w ofercie
Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 w trybie art.
38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” przedstawia skorygowany przedmiar robót
uwzględniający pytania oferenta jak równieŜ poniŜsze odpowiedzi
Pytanie nr 4 (treść jw.)
Odpowiedź: naleŜy przyjąć panele klasy AC4
Pytanie nr 6 (treść jw.)
Odpowiedź: wypełnienie skrzydeł ma być z płyty wiórowej otworowej. Rodzaj i kolorystyka drzwipowinny być identyczne z juŜ zainstalowanymi na I i II p. budynku szkoły w skrzydle klas
ogólnokształcących i teorii muzyki. w ramach tego samego projektu modernizacji budynku szkoły.
Pytanie nr 7 (treść jw.)
Odpowiedź; zgodnie z przedmiarem
Pytanie nr 8 (treść jw.)
Odpowiedź: Tak. NaleŜy przyjąć tylko montaŜ drzwi do sanitariatów.
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