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Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
10/02/2020/IP

dot.: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8
oraz
adaptacja
części
pomieszczeń
na
potrzeby
oddziału
przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą
techniczną,
utwardzeniem
ternu
oraz
przestawieniem
sieci
kolidujących w granicach działek, pozwolenie na budowę decyzja nr
1241/2018 z dnia 29.11.2018 oraz decyzja nr RDPB-446/2019 z dnia
14.05.2019 - PN-1/2020

W nawiązaniu do SIWZ oraz dokumentacji technicznej składamy
zapytania:
1. Wykonawca nowsi o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający będzie
reagował na uwagi na zgłoszenia dokonane przez Wykonawcę (§ 4 pkt 1
projekt umowy), jak również czy brak odpowiedzi w podanym terminie
można traktować jako akceptację?
2. Wykonawca wnosi o potvvierdzenie, że w przypadku wad nieistotnych,
nadających się do usunięcia, termin dokonania odbioru liczy się według
daty zgłoszenia gotowości do jego dokonania, względnie że wady
te mogą być usuwane w ramach rękojmi i gwarancji.
3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dostarczona przez Zamawiającego
dokumentacja projektowa jest wykonana rzetelnie, prawidłowo, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami, odpowiada oczekiwaniom
Zamawiającego i umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy?
4. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie postanowienia § 2 ust. 17 - jaki nadzór
autorski Zamawiający przewiduje po stronie Wykonawcy wobec braku
zobowiązania do wykonania dokumentacji projektowej? Nadzór autorski
winien spoczywać po stronie projektanta.
s. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie § 4 pkt 6 - jaką dokumentację
projektową Zamawiający przewiduje po stronie Wykonawcy?
6. Prosimy o potwierdzenie, że projekt jest uzgodniony pożarowo i posiada
wszystkie wymagane prawem uzgodnienia ( sanepid, p.poż.).
7. Brak w dokumentacji rysunku stolarki fasadowej. Prosimy o uzupełnienie.
8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie okna zewnętrzne należy wycenić
jako aluminiowe akustyczne 33 dB. Nadmieniamy, że okna aluminiowe
znacznie podrożą koszt inwestycji w stosunku do okien PCV. Prosimy
o rozważenie zamiany na okna PCV.
9. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne drewniane mają być
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32. Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania brak w projekcie i przedmiarach przejść p.poż. Prosimy o wyjaśnienie.
33. C� zabudowa meblowa pod zlewozmywaki i umywalki wpuszczane
objęta jest postępowaniem przetargowym. Prosimy o wyjaśnienie.
34. Czy inwestor przewiduje umywalki wpuszczane w blat. Prosimy
o wyjaśnienie?
35. Brak w przedmiarach brodzików z kabinami. Prosimy o wyjaśnienie.
36. C� inwestor przewiduje wpusty dachowe z podgrzewaniem. Prosimy
o wyjaśnienie.
37. Brak w przedmiarach zaworu I-szego stopnia Dn 32 oraz zaworu term.
TVM-W Dn 20. Prosimy o wyjaśnienie.
38. Prosimy o potwierdzenie że przyłącze wody i gazu nie jest objete
przetargiem.
39. Wewn. Instalacja kanalizacji deszczowej - brak w przedmiarach po�cji
dot. Wykopów, podsypek, obsypek piaskiem, zagęszczenia. Prosimy
o wyjaśnienie.
40. Instalacja ciepła technologicznego - brak w przedmiarach: zaworu
podpionowego, izolacji rurociągów, obicia blachą rurociągów w części
prowadzonej na zewnątrz. Prosimy o wyjaśnienie.
41. Przedmiar Technologia kotłowni poz. 300 - Pompa KPl, powinno być 3
szt. Prosimy o uzupełnienie.

