Zwracam się z zapytaniem dotyczących udostępnionej w przetargu dokumentacji.

1. W zapisie SIWZ: III Opis przedmiotu zamówienia, w wykazie prac objętych jest
podpunkt mówiący o Modernizacji instalacji elektrycznych, oświetlenia i automatyki
węzła cieplnego.
W dokumentacji jak i w przedmiarach nie są wyszczególnione pozycje oświetlenia do wymiany/
modernizacji.
Odp: Przedmiar uzupełniony przez projektanta zamieszczony na stronie www.msp2,pl

2. Proszę o informację czy w zakresie przedmiotowego postepowania są do
wymiany/modernizacji oprawy oświetleniowe ( jeżeli tak to proszę
o zestawienie/przedmiar) .
Odp: Zamawiający udostępnia przedmiar

1. Na stronie załączony jest Projekt Budowlany zawierający tylko opis, prosimy o uzupełnienie
o dokumentację rysunkową, zestawienie stolarki, szczegóły itp. Czy Zamawiający posiada
projekt wykonawczy ?
Odp: Nie posiadamy projektu wykonawczego, dokumentacja rysunkowa zamieszczona na stronie
internetowej www.msp2.pl
2. Czy w zakresie prac jest remont schodów zewnętrznych ?
Odp: tak , w zakres wchodzi remont schodów.
3. Prosimy o uzupełnienie rysunków wyspecyfikowanych w projekcie budowlanym:
„ 2. Rysunki Spis rysunków.
Rys nr 1 Rzut piwnicy skala 1:100
Rys- nr 2 Przekrój budynku skala 1:100
Rys- nr 3 Schemat izolacji ścian zewnętrznych skala n.d
Rys- nr 4 Schemat przejścia przez ścianę fundamentową skala n.d "
Odp: rysunki zamieszczone na stronie www.msp2.pl
4. Czy instalacja odgromowa jest w zakresie prac do wykonania (pozycje przedmiaru od 66 do 77)
? Jeżeli nie, to czy na etapie wykonania elewacji (tynk i malowanie) elementy pionowe instalacji
odgromowej należny zabezpieczyć, czy na czas prac ja zdemontować i ponownie zamontować?
Odp: instalacja odgromowa ma być wymieniona na elewacji
5. Czy w zakresie prac jest wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
nadrynnowych?
Odp: wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich nadrynnowych wchodzi w zakres robót.
6. Jakie prace odtworzeniowe - w stanie obecnym to warstwa asfaltu - należny ująć po
wykonaniu izolacji ścian fundamentowych muru od strony wewnętrznego patio - strona
zachodnia?
Odp: istniejący asfalt wraz z podbudową na leży zdemontować a po robotach odtworzyć.
7. Prosimy o informację, czy pozycje przedmiaru 39 i 40 (zdjęcie warstw papy) wchodzą w zakres
prac do wykonania?
Odp: nie zdejmujemy papy.

8. Jaki dokładnie jest zakres robót, dotyczący elewacji? Z przedmiarów wynika, że jest to
tylko oczyszczenie mechaniczne, zmycie, gruntowanie i malowanie – bez tynku
i bez ocieplenia na powierzchni 1348,91 m2.

Odp:

Ściana szczytowa zachodnia, zgodnie z przeprowadzoną wizją natomiast wymaga tynku. Jaka
jest jej powierzchnia?
Ściana szczytowa wschodnia, zgodnie z opinią konserwatora może być ocieplona. Czy takie
ocieplenie ująć w wycenie, jakim materiałem? Jaka jest powierzchnia tej ściany?
ścianę zachodnią należy otynkować i pomalować

ścianę wschodnią pozostawić bez ocieplenia należy przeprowadzić jaj remont, oczyszczenie
i uzupełnienie tynków malowanie – umieszczono w przedmiarze
9. W przedmiarze instalacji c.o. występują osłony grzejnikowe w ilości 33 kpl. Z jakiego materiału
należy je wykonać?
Odp: Osłony grzejnikowe już istniejące należy zdemontować i ponownie zamontować. Pozostałe
grzejniki nie będą zabudowane
10. Czy są jakieś ograniczenia czasowe, praca od godziny, do godziny w dni powszednie, sobotę,
niedzielę, odnośnie wykonywania prac?
Odp: szkoła nie pracuje w soboty i niedziele

