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ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Modernizacja Hali Sportów Walk,  Poznań, ul.
Reymonta 35.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIA:
Ponownie  prosimy  o  udzielenie  wyjaśnień  na  zadane  wcześniej  pytania,  ponieważ  udzielone
odpowiedzi  nie  wyjaśniają  wątpliwości  i  w  konsekwencji  przedmiot  zamówienia  nie  jest
jednoznacznie określony.
1.  Odpowiedź na  pytanie  nr  3  „Należy wycenić  pokrycie  dachu zgodnie  z  dokumentacją”  jest
niejednoznaczna ponieważ dokumentacja w branży architektonicznej określa wymianę płyt PW/8/B
na nowe, natomiast dokumentacja w branży konstrukcyjnej ujęte zostały płyty istniejące PW/8/B
zarówno na rysunkach, jak i w obliczeniach. Prosimy ponownie o jednoznaczną odpowiedź, czy
istniejące pokrycie dachu należy wymienić.
2. Powołana w odpowiedzi na pytanie 4 dokumentacja techniczna zawiera jedynie krótką wzmiankę
na stronie 64, że „należy wykonać na nowo malowanie konstrukcji stalowej przy wcześniejszym
przygotowaniu podłoża…” Ponownie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że malowanie farbą
podkładową i nawierzchniową bez odporności ogniowej (jak w dokumentacji) jest wystarczające
oraz  o  wyjaśnienie  sposobu  malowania-zabezpieczenia  nowoprojektowanych  elementów
konstrukcyjnych dachu, gdyż dokumentacja tego nie opisuje.
Jednocześnie  nadmieniamy,  że  nasze  pytanie  i  udzielona  odpowiedź  na  pytanie  nr  6,  tj.  że
konstrukcję należy obudować płytami ognioodpornymi,  zgodnie z dokumentacją dotyczy tylko i
wyłącznie  nowoprojektowanych  nadproży  (rys.  K05)  i  taka  ilość  3,38  m2  została  ujęta  w
przedmiarze, nie dotyczy żadnych innych elementów konstrukcyjnych
3. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6, prosimy o doprecyzowanie nazwy systemu wraz z
określeniem klasy odporności ogniowej.
4. Prosimy o wyjaśnienie, jaką ilość paneli akustycznych należy przyjąć do wyceny (S4).
5. W związku z wymogiem dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, prosimy o uzupełnienie
przedmiaru robót o pozycję dotycząc

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 

Należy wycenić wymianę płyt zgodnie z zapisami w opisie architektury i przedmiaru robót

Ad. 2 

Ze  względu  na  przeprowadzany  remont  należy  wykonać  na  nowo malowanie  konstrukcji
stalowej. Konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona do klasy odporności pożarowej R15 dla
konstrukcji dachu i R60 dla głównej konstrukcji nośnej. Zabezpieczanie wykonać poprzez
malowanie farbami pęczniejącymi gr. warstwy dobrać stosownie do wskaźnika masywności
przekroju i temp. krytycznej 550C. Elementy wzmocnień oraz istn. elementy konstr. stalowej



należy  ponadto  zabezpieczyć  antykorozyjnie  poprzez  malowanie.  Zestaw  malarski  dobrać
stosownie do kategorii korozyjności C2 i projektowanego okresu trwałości powyżej 15lat.

Ad. 3 

Proszę  o zastosowanie odporności  ogniowej R60 zgodnie  z  przyjętym do wyceny systemu.
Inswestor nie narzuca rodzaju systemu

Ad. 4

Płyty akustyczne projektowane są na ścianie przy osi 09. 
W ilości 20,25m2

Ad. 5  

Należy do kosztorysu ofertowego utworzyć dodatkowy dział „centrale wentylacyjne” i 
dodaniu pozycji  - zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia central wentylacyjnych w ilości 
2 szt
                                                                                         

                                                                                                Z-ca Kierownika 

                                                                                                Działu Technicznego      

                                                                                                Małgorzata Górska

                                  

                                                                                            
                                                                                                 

                                                                                              


