Łaziska Górne dn. 18.12.2018 r.
Zamawiający:
Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Łaziskach Górnych
ul. Świętego Jana Pawła II 1
43-170 Łaziska Górne
w imieniu której jako pełnomocnik zamawiającego występuje:
Miasto Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
tel. 32 324 80 00, fax: 32 324 80 06
e- mail: zp@laziska.pl
Odpowiedzi na pytania – 4
Znak sprawy: RZPK.271.24.2018-4
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Biblioteka się zmienia” –
modernizacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura
bibliotek 2016-2020”, znak sprawy: RZPK.271.24.2018, zadano pytania.
Poniżej przekazuję treść zadanych pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego
odpowiedziami.
Pytanie 1
W dokumentacji SIWZ, Zamawiający żąda informacji na temat nazw firm podwykonawców.
Ustawa PZP mówi, iż Zamawiający może zażądać wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę danych podwykonawców w wypadku, gdy są one znane na etapie składania
ofert.
W przypadku gdy Wykonawca planuje powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
Podwykonawcy, jednak jeszcze nie sprecyzowała konkretnej firmy, nie ma takiego
obowiązku. Proszę o potwierdzenie iż na etapie składania ofert wystarczy wskazać część
zamówienia (zakres), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom
bez wskazania nazwy firm Podwykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż na etapie składania ofert wystarczy wskazać zakres robot który
zamierza powierzyć podwykonawcom.
Pytanie 2 :
Proszę o potwierdzenie iż drzwi D3, D4, D9, D9*, D11, D14 oraz D15 są drzwiami
drewnianymi.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wymienione drzwi są drzwiami drewnianymi.
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Pytanie 3 :
W załączniku ,,Przedmiot zamówienia’’ do udostępnionej dokumentacji znajduje się opis
paneli podłogowych. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących montażu paneli. Proszę
o potwierdzenie iż niniejsze postępowanie nie przewiduje montażu paneli podłogowych
w budynku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do kosztorysu ofertowego należy dodać poz. nr 149 dotyczącą
wykonania posadzek z paneli podłogowych w ilości 294,3 m2 oraz zmienić ilość jednostek
obmiarowych w poz. nr 84 przedmiaru robót budowlanych na 566,2 m2.
Pytanie 4:
Proszę o wskazanie wymiarów płyt nadkanałowych żelbetowych, które powinny zostać
zamontowane na budynku zgodnie z przedmiarem.
Odpowiedź:
Należy zastosować płyty żelbetowe prefabrykowane gr. 8 cm i szer. 92 cm (kanał szer. 55
cm). Długość płyt – dowolna, dostosowana do możliwości ręcznego montażu.
Pytanie 5:
Czy deska podłogowa wskazana do montażu przez Zamawiającego powinna być lita czy
warstwowa?
Odpowiedź:
Należy zastosować deskę warstwową.
Pytanie 6:
Jakiej klasy powinno być drewno, z którego zostaną wykonane deski podłogowe?
Odpowiedź:
Posadzki z desek podłogowych należy wykonać z bambusa klejonego horyzontalnie.
Twardość w skali BRINELLA min. 49 MPa.
Pytanie 7:
Prosimy o zamieszczenie do dokumentacji technicznej rysunków dla projektu
wykonawczego, w zamieszczonych rysunkach dla działu „Architektura i Konstrukcja”
stwierdzamy brak legendy określającej oznaczenia na rysunku. W celu dokonania precyzyjnej
wyceny robót legenda na rysunku jest niezbędna.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na rysunkach inwentaryzacji oznaczono elementy ścian do
wyburzenia, inne elementy do wyburzenia, oraz zakresy zamurowań – wraz z legendą. Na
rysunkach architektury zaznaczono elementy nowe – oznakowane tak samo jak na rysunku
inwentaryzacji.
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