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Kielce 06.03.2018r.

dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.” Budowa hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym
im. C.K. Norwida ul. Jagiellońska 4 w Kielcach”

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynęły od
Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, których
treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:
1. Proszę o wskazanie parametrów technicznych wykładzin PCV założonych

w projekcie.
Odpowiedź 1: Parametry wykładzin PCV: homogeniczna wykładzina podłogowa
gr.2,5 mm, układana z rolki, ścieralność </= 0,08 mm Grupa T.
2. Czy do wyceny należy uwzględnić elementy opisane w pkt. 8 str. 16 -

opis architektura.
Odpowiedź 2: Do wyceny należy uwzględnić elementy opisane w pkt 8 str.16
- opis architektura.
3. Na piętrze warstwy pod posadzkę widnieje pozycja wylewki betonowej
gr. 5 cm , czy dopuszcza się wykonanie wylewki cementowej ?
Odpowiedź 3: Należy wykonać wylewkę betonową gr. 5 cm.
4. Prosimy o podanie parametrów systemu nagłośnienia ( typ kolumn głośnikowych,
wzmacniaczy, wyposażenia szafy nagłaśniającej), celem prawidłowej wyceny.
Odpowiedź 4: Wzmacniacz miksujący 240W/100V, para zestawów głośnikowych PA
typ EUL-80/WS, mikrofon bezprzewodowy zestaw typ TXS-616SET.
Ilości zgodne z dokumentacja projektową.
5. Czy system monitoringu ma posiadać nowy rejestrator czy też zostanie włączony
do już istniejącego. Jeżeli planuje się wykonać nowy rejestrator to prosimy
o uzupełnienie dokumentacji o parametry rejestratora.
Odpowiedź 5: Należy przewidzieć zabudowanie nowego rejestratora 16 kanałowego.
6. Prosimy o jednoznaczną informację, czy Zamawiający posiada formalną zgodę

na wycinkę drzew? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź 6: Zamawiający posiada zgodę Prezydenta Miasta Kielce na wycinkę
6 szt. drzew. Obecnie Zamawiający wystąpił do Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego o wydanie zezwolenia na ich
usunięcie.
7. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że koszty administracyjne związane
z wycinką drzew ponosi Zamawiający.
Odpowiedź 7: Koszty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi
Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew,
a uzysk wytworzony w trakcie wycinki przekazać ( przewieźć)
do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Kielcach.
8. Prosimy o jednoznaczną informację, ile sztuk drzew przewidziano do wycinki,
ponieważ w przedmiarze robót przyjęto wycinkę 1 drzewa, natomiast na rys. 1
projekt zagospodarowania terenu wyraźnie wskazano 6 sztuk do wycięcia.
Odpowiedź 8: Do wycinki przewidziano 6 sztuk drzew.

9. Bardzo prosimy o podanie nazw i parametrów gresu i glazury oraz rodzaj
wykładziny PCV.
Odpowiedź 9: Parametry wykładziny PCV określono w odpowiedzi nr 1. Parametry
płytek gresowych: nasiąkliwość wodna E<=0,5, wytrzymałość na
zginanie Mpa min.35, siła łamiąca N <7,5 mm min. 750 N >7,5 mm
min. 1300 N, odporność na ścieranie klasa V, skuteczność
antypoślizgowa (grupa) min R9, odporność na plamienie min. 3 klasa.
Parametry glazury: nasiąkliwość wodna E>10, wytrzymałość na
zginanie Mpa min.35, siła łamiąca N <7,5 mm min.15, >7,5 mm
min. 12, odporność na pęknięcia włoskowate wymagana,
odporność na plamienie min. 3 klasa.
10.Bardzo prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej. Z opisu konstrukcji
wynika, że w miejscu projektowanego budynku występują nasypy
niekontrolowane o miąższości 1-2,3 m. W przedmiarze brak pozycji z tym
związanej. Czy w związku z tym będzie konieczność wymiany gruntu? Jeżeli tak
to w jakiej ilości?
Odpowiedź 10: Dokumentacja geologiczna w załączeniu. Załączony przez
Zamawiającego przedmiar robót pełni jedynie funkcje pomocniczą.
11.W pozycji 38 w kosztorysie ślepym robót budowlanych w obmiarze występuje
mnożenie 0,25. Czy jest to grubość, czy może współczynnik. Ponieważ może to
znacznie obniżać ilość izolacji która jest w m2.
Odpowiedź 11: Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni jedynie
funkcje pomocniczą.
12.W przedmiarze „dostawa i montaż wyposażenia hali” w pozycji 2 są 2 sztuki
siedziska plastikowego z oparciem, a według opisu architektury 135 + 34. Czy
mamy wyceniać wyposażenie zgodnie z opisem?

Odpowiedź 12: Należy wycenić siedziska plastikowe z oparciem zgodnie z opisem
architektury tj. 135 szt. + 34 szt.
13.Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostawy i montażu stolarki
okiennej o współczynniku dla całego okna U ≤ 1,5.
Odpowiedź 13: Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami
współczynnika dla całego okna U≤ 1,3.
14.Przedmiar robót nie zawiera w swym zakresie siedzisk plastikowych. Prosimy
o potwierdzenie, iż siedziska nie wchodzą w zakres zamówienia.
Odpowiedź 14: Siedziska wchodzą w zakres zamówienia. Ilość podana została
w odpowiedzi 12.
15.Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla drzwi płytowych „ w okleinie
drewnianej”. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu drzwi płytowych
w okleinie drewnopodobnej?
Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza możliwość montażu drzwi płytowych
w okleinie drewnopodobnej.
16 Prosimy o podanie materiału z jakiego należy wykonać ścianki kabin ustępowych.
Odpowiedź 16: Ścianki kabin ustępowych należy wykonać z płyt LTT.
17. W przedmiarze robót budowlanych części sanitarnej brak robót związanych
z wykonaniem instalacji sanitarnych tj. wykonanie bruzd ściennych
i posadzkowych, zaprawianie bruzd ściennych i posadzkowych, przebicia przez
ściany i stropy, zamurowania przebić przez ściany i stropy. Prosimy o uzupełnienie
brakujących pozycji.
Odpowiedź 17: Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni jedynie
funkcje pomocniczą.
18.W przedmiarze robót budowlanych części sanitarnej brak robót budowlanych
związanych z montażem pochwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach.
Prosimy o uzupełnienie brakujących pozycji.
Odpowiedź 18: Należy zamontować pochwyty dla niepełnosprawnych w łazienkach.
19. Czy wymagana będzie pełna wymiana gruntu po wykonanych wykopach pod
kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną i wodociąg.
Odpowiedź 19: Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu.
20. Czy Inwestor może sprecyzować standard białego montażu oraz armatury
czerpalnej?
Odpowiedź 20: Należy przyjąć i wycenić średni standard białego montażu i baterii.
21. Balustrady na galerii - stal malowana proszkowo - chodzi o stal czarną czy
nierdzewną ?
Odpowiedź 21: Balustrady na galerii należy wykonać ze stali nierdzewnej.
22.Czy Zamawiający będzie wymagał systemowej podłogi sportowej spełniającą

zgodność z obowiązującą dla podłóg sportowych normą EN 14904 z warstwą
wykończeniową którą stanowić będzie drewno wielowarstwowe o grubości
min.21mm i warstwie użytkowej min. 5,5mm

Ze względu na występowanie na rynku paneli wielowarstwowych o niskiej jakości
i nie przystosowanych do użytkowania na Halach sportowych i w celu uniknięcia
zamienników gorszej jakości.
Odpowiedź 22: Zamawiający oczekuje wykonania posadzki sportowej Barlinek Sport
Extreme kolor buk składającej się z następujących elementów:
- folii polietylenowej o grubości min. 0,2 mm,
- systemu wentylacji podpodłogowej,
- podkładki dystansowej do poziomowania rusztu elastycznych
podkładek o wymiarach 18 mm × 50 mm × 50 mm,
- legarów z drewna iglastego o przekroju 16 mm × 50 mm,
- płyty OSB3 lub P5 o grubości 10 mm,
- sportowej deski warstwowej 2200 mm × 207 mm × 15 mm.

.

