Wyjaśnienia do siwz nr SOK/17/14 z dnia 05.01.2015r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Budowę wiaty magazynowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu
nr postępowania SOK/17/14

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 ze zm.) udzielam wyjaśnień na zadane pytania, które Zamawiający otrzymał do dnia 02.01.2015r.:

1.

Pytanie nr 1
„Proszę o wskazanie jaki system zabezpieczenia p.poż. oraz antykorozyjny konstrukcji stalowej należy
zastosować do zabezpieczenia przedmiotowej konstrukcji stalowej. Proszę o podanie powierzchni konstrukcji
w m2 przeznaczonej do malowania”.
Odpowiedź: Zabezpieczenie konstrukcji stalowej zgodnie z projektem antykorozyjnie farbami
chlorokauczukowymi i p.poż wg wymogów R-30.
Powierzchnia konstrukcji przeznaczona do malowania wg przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz.

2.

Pytanie nr 2
„Proszę o wskazanie jaki przekrój słupów stalowych należy przyjąć do wyceny (kształtowniki HEA 330 nie są
już produkowane)”.
Odpowiedź: Przekrój słupów taki jak dla HEA 330.

3.

Pytanie nr 3
„Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dot. konstrukcji stalowej”.
Odpowiedź: Zestawienie materiałów znajduje się w dokumentacji projektowej (załączniki 8 i 10 do siwz).

4.

Pytanie nr 4
„Proszę o wskazanie jaką blachę i w jakim gatunku należy przyjąć do wyceny (rys. K05, poz. przedmiaru nr 5)”.
Odpowiedź: Blacha stalowa powlekana T-50 koloru brązowego.

5.

Pytanie nr 5
„Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału i w jakim gatunku należy wycenić płatwie”.
Odpowiedź: Płatwie stalowe IPE 160 zimnogięte.

6.

Pytanie nr 6
„Proszę o wskazanie jakiej klasy śruby (łączniki) powinny być użyte do montażu konstrukcji stalowej”.
Odpowiedź: Wszystkie śruby i inne łączniki jak dla obiektów kat. „D”.

7.

Pytanie nr 7
„Prosimy o podanie, udostępnienie schematu rozdzielni, opisu techniczny dot. instalacji elektrycznej, jaki typ
opraw”.
Odpowiedź: Na wszystkie pytania odpowiedź znajduje się w dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej
(zał. nr 8 do siwz):
- oprawy halogenowe szczelne: 400W - 8 szt.
-schemat zgodnie z rys. 01. w/w dokumentacji.
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Zapisy siwz pozostają bez zmian.
Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego w dniu 05.01.2015r.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Adam Byrdziak
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