GMINA BUDZYŃ
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znak sprawy GKM.272.1.2020

Budzyń, dnia 13 stycznia 2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
przetargowego opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 500026-N-2020 z dnia 2020-01-02 r.
ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : http://bip.budzvn.pl (Przetargi/Ogłoszenie)
Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadania p.n.:
„Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu
w ramach II etapu przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego".
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II
pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela następujących
odpowiedzi oraz wyjaśnień :

Pytanie l.Czy dostawa wyposażenia oraz budynku komentatorów w instalację teletechniczną oraz
sprzęt nagłaśniający, rejestrujący i antenowy jest w zakresie wykonawcy.
Odpowiedź: Wymienione elementy nie leżą w zakresie dostawy przez wykonawcę i nie wchodzą
w zakres przedmiotowego postępowania zgodnie z zaktualizowanym (poprawionym) załączonym
do powyższych odpowiedzi przedmiarem robót.
Pytanie 2.Czy wykonawca ma zamontować, skonfigurować sprzęt dostarczony przez Inwestora?
Odpowiedź: Wykonawca nie montuje i nie konfiguruje sprzętu dostarczonego przez Inwestora.
Pytanie 3. Wjakim zakresie instalacje teletechniczne zostały wykonane w I etapie budowy stadionu.
Odpowiedź:
W I Etapie budowy wykonano zakres ujęty w pierwotnie załączonym przedmiarze robót branży
elektrycznej pozycje od 1 do 11, od 16 do 36 (poz. wyłączone w II Etapie).
W II Etapie - zakresie obecnego postępowania należy wykonać pozycje zgodne z załączonym
poprawionym
przedmiarem
branży
elektrycznej
(plik
o
nazwie
P r z e d m i a r b r E l e k t r A k t u a l i z a c j a1 0 0 1 ) .
Pytanie 4. W dokumentacji nie wskazano miejsca włączenia zasilania energetycznego budynku
komentatorów-czy zasilanie już jest wykonane, jeżeli tak to proszę wskazać miejsce skąd należy
zasilić budynek.
Odpowiedź:
Zasilanie budynku komentatorów jest wykonane. Kabel doprowadzony do miejsca montażu
budynku.
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Pytanie 5. W Proszę o załączenie projektu prefabrykatu żelbetowego pod montaż siedzisk
o wymiarach 75x23x10cm wraz z zestawieniem zbrojenia .
Odpowiedź:
Zamawiający uzupełnia Załącznik nr 7 do SIWZ o rysunek prefabrykatu żelbetowego pod montaż
siedzisk (plik o nazwie K-2.1 PODWALINA POD SIEDZISKA PD1).
Pytanie 6.Proszę o wyjaśnienie jakie obrzeża betonowe należy wycenić 8x30x1OOcm zgodnie
z przekrojem D-D czy 6x30x1OOcm zgodnie z opisem technicznym.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć obrzeża o wymiarach 8x30x1 OOcm.
Pytanie 1.Proszę o aktualizacje przedmiaru robót branży elektrycznej lub o informacje jaki zakres
należy wycenić ponieważ z otrzymanych informacji wynika ,że część robót określonych
w dokumentacji i przedmiarze została już wykonana w I etapie przebudowy otwartego
.wielofunkcyjnego stadionu sportowego.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 3.
Pytanie S.Jako termin zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy zapisano dzień 31 lipca
2020 r. Czy w terminie tym Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie, czy nie
jest to w ramach obowiązków Wykonawcy? Pytanie wynika z zapisów w SIWZ i umowie. W
paragrafie 2 umowy punkt 1 podpunkt 3 zapisano: „Skompletowanie wymaganych prawem
dokumentów, w tym wymaganych przepisami Prawa budowlanego (między innymi uzyskania
pozwolenia na użytkowanie Obiektu)." W paragrafie 6 umowy punkt 3 zapisano: „ Całkowite
zakończenie prac oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera i
Zamawiającego. " W SIWZ dział IV punkt dotyczącym wykonania przedmiotu zamówienia nie ma
mowy o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, poza przygotowaniem wszełkich
niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowłanego w Chodzieży.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia wykonywania robót budowlanych do dnia 31 lipca
2020 roku dotyczy również uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
Informuję
również,
że
wszystkie
dokumenty
opisujące
przedmiot
zamówienia
należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.
Pytanie 9.W SIWZ dział IV punkt 1 podpunkt 1 zapisano warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdołności technicznej łub zawodowej w zakresie doświadczenia: „ (...) Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej dwie
roboty budowłane, każda o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zl brutto (słownie: pięćset tysięcy
złotych 00/100) w zakresie której wchodziło wykonanie prac związanych z budową lub przebudową
nawierzchni dróg lub parkingów z kostki betonowej o minimalnej powierzchni 500 m2.(...).
Czy Zamawiający mial na myśli:
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Co najmniej dwie roboty budowlane dowolnego typu (np. związane z budową, przebudową,
remontem itp. obiektów budowlanych), każda o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zl brutto
(...), w zakresie której jednym z elementów było wykonanie między innymi budowy lubprzebudowy
nawierzchni dróg lub parkingów z kostki betonowej o minimalnej powierzchni 500 m2.
Czy:
Co najmniej dwie roboty budowlane branży drogowej, każda o wartości nie mniejszej niż
500.000,00 zl brutto (...), które polegały na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg lub
parkingów z kostki betonowej o minimalnej powierzchni 500 m2?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że stawiając powyższy warunek miał na względzie udokumentowanie
przez Wykonawcę składającego w niniejszym postępowaniu ofertę realizację co najmniej dwóch
robót budowlanych związanych z budową lub przebudową obiektów budowlanych dowolnego typu
każda o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
w zakresie każdej z wykonanych robót jednym z elementów było wykonanie między innymi
budowy lub przebudowy nawierzchni dróg lub parkingów z kostki betonowej o minimalnej
powierzchni 500 m2.
Pytanie 10.
Z jakich materiałów ma być wykonana ściana fundamentowa budki komentatorów?
Pytanie wynika z rozbieżności w dokumentach przetargowych:
- rysunek A-07przekrój E-E (projekt wykonawczy) - ścian oporowa/ściana żelbetowa,
- rysunek A-08 elewacje (projekt wykonawczy) ~ beton architektoniczny,
- opis techniczny branży architektoniczno-konstrukcyjnej punkt 2.11.2.4 (projekt wykonawczy) (...) ściana fundamentowa budki komentatorów gr. 25 cm zaprojektowana z betonu C25/30
zbrojonego prętami B500SP,
- przedmiar budowlany pozycja 22 - fundamenty murowane z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej.
Odpowiedź: Należy wykonać jako ścianę żelbetową. Wykończenie powierzchni elementów
odsłoniętych wykonać jako zbliżone wyglądem do betonu architektonicznego.
Pytanie 11.
W przypadku, gdy ściana fundamentowa budki komentatorów ma być żelbetowa,
prosimy o załączenie rysunku konstrukcyjnego zawierającego rozrysowane zbrojenie ściany.
Odpowiedź:
Ścianę fundamentową pom. komentatorów gr. 25 cm należy wykonać z betonu C25/30 zbrojonego
prętami B500SP. Otulina 50mm. Wykończenie powierzchni elementów odsłoniętych wykonać jako
zbliżone wyglądem do betonu architektonicznego. Ściana fundamentowa po obwodzie budki.
Długość ściany do wykonania - 15,7mb. Łączna objętość betonu dla ściany fundamentowej 5,7m3. Zbrojenie obustronnie siatką #10-150 - ilość 50m2 - 419kg
Pytanie 12.
Na rysunku A-07 przekrój E-E za miejscami dla niepełnosprawnych wrysowano
żelbetową ścianę. Prosimy o załączenie szczegółu, z którego będzie wynikać klasa betonu oraz
rozrysowane zbrojenie.
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Odpowiedź: Ścianę wykonać analogicznie do ściany fundamentowej jak w pytaniu nr 11.
Uwzględnić długość zgodnie z rysunkiem trybuny.
Pytanie 13.
Jakiego typu posadzka ma być wykonana w budce komentatorów? Pytanie wynika z
tego, że na podstawie rysunków posadzka ma być wykonana jak na trybunach, tj. z kostki betonowej
gr. 6 cm, natomiast wg przedmiaru budowlanego z płytek ceramicznych (pozycje 23-31
przedmiaru).
Odpowiedź: Posadzkę w pomieszczeniu komentatorów wykonać zgodnie z częścią rysunkową, z
kostki betonowej jak na pozostałej części trybuny.

Pytanie 14.
Czy woda opadowa z dachu budki komentatorów ma być odprowadzana poprzez
rurę spustową bezpośrednio na kostkę brukową, czy ma być podłączona do sieci deszczowej (brak
tego zakresu w projekcie)?
Odpowiedź: Wodę opadową należy odprowadzić bezpośrednio na kostkę, a następnie na teren
zielony.
Pytanie 15.
W projekcie zapisano, że szyłd na budce komentatorów ma być wykonany
wg wytycznych Inwestora. Prosimy o podanie treści napisu i rodzaju materiałów jakie należy
zastosować.
Odpowiedź: Należy wykonać podkonstrukcję pod montaż szyldu zgodnie z częścią rysunkową.
Szyld nie jest objęty zakresem przedmiotowego postępowania.

Pytanie 16.
Od strony zachodniej według rysunków konstrukcyjnych do zamontowania jest
kratownica KWI nad połacią dachową. Brak tego elementu na rysunku ełewacji. Prosimy
0 podanie rodzaju wykończenia/obudowy kratownicy, gdyż brak tego zakresu w projekcie
1 przedmiarze.
Odpowiedź: Od strony zewnętrznej kratownicy zamocować płytę warstwową jak dla pozostałej
części elewacji

Pytanie 17.
W opisie technicznym branży architektoniczno-konstrukcyjnej punkt 12 dotyczący
warunków ochrony przeciwpożarowej, zapisano, że przed oddaniem obiektu do użytkowania
sporządzone zostaną projekty wykonawcze instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego i instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (dokumentacja przetargowa nie
obejmuje zakresu instalacji p.poż.). Następnie zostaną wykonane roboty instalacyjne na podstawie
tych projektów oraz pomiary. Prosimy o potwierdzenie, że umowa nie obejmuje tego zakresu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że powyższy zapis nie dotyczy zakresu objętego
przedmiotowym postępowaniem.
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :

1. W rozdziale XI w pkt. 2 ( ramka ) zmienia się na :
Oferta - Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
„Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu
w ramach II etapu przebudowy otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego".
nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2020r. godz. 12:00
2. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :
1. Oferty należy składać do dnia 22.01.2020r. do godziny 11:30 w siedzibie Zamawiającego
Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A - Biurze Obsługi Klienta, parter pok. nr 005.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2020r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Zamawiającego Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w sali kolumnowej, parter
pok. 021.
3.W rozdziale XX: zmienia się Załącznik nr 7 do SIWZ (dokumentacja projektowa) w zakresie
nowego - zaktualizowanego Przedmiaru robót branży elektrycznej oraz uzupełnia się powyższy
załącznik o dodatkowy rysunek prefabrykatu żelbetowego.

JT
mgr Ma

okolowski

W załączeniu :
1.

Przedmiar br Elektr Aktualizacja 10 01.

2.

K-2.1 PODWALINA POD SIEDZISKA PD1.
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