
Treść zapytań wraz z odpowiedziami

Prezydent  Miasta Lublin  informuje,  że  w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia
publicznego  prowadzonym w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków 11 w Lublinie - zadanie inwestycyjne
współfinansowane  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wpłynęły
zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania okładziny cokołu. Wg.
opisu  jest  to  okładzina  z  kształtek  klinkierowych  w  innym  miejscu  występuje
informacja,  że jest to faktura (bez dokładnego wskazania jaka?) a w jeszcze innym
że wyprawa z tynku mozaikowego. W związku z faktem iż jest to element bardzo
cenotwórczy  bardzo  prosimy  o  precyzyjne  określenie  finalnej  okładziny  (płytki
klinkierowe, faktura imitująca płytki, tynk mozaikowy).

Odpowiedź:
 
Zamawiający  informuje,  że  dokumentacja  projektowa  jednoznacznie  określa

technologię wykonania okładziny cokołu.
Zgodnie  z  projektem  budowlano  wykonawczym  -  wielobranżowym,  część  II

Architektura, B. Opis Architektoniczno Budowlany, pkt 7) KOLORYSTYKA:  „cokół, murki
oraz ściany wiatrołapów wykończone „płytkami klinkierowymi”- faktura.” 

Należy przez to rozumieć tynk imitujący płytki klinkierowe.

2. Prosimy o  jednoznaczne określenie  czy wszystkie  schody zewnętrzne  (w tym
również  murki  przyschodowe)  podlegają  rozbiórce  i  odtworzeniu  czy  jedynie
wystarczy  wykonać  na  ich  zadaszenia.  W  różnych  częściach  dokumentacji
występują rozbieżne informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  dokumentacja  projektowa  jednoznacznie  określa,  że
wszystkie schody zewnętrzne (w tym również murki przyschodowe) podlegają rozbiórce i
odtworzeniu.

Zgodnie  z  projektem  budowlano  wykonawczym  -  wielobranżowym,  część  II
Architektura,  B.  Opis  Architektoniczno  Budowlany,  pkt  6)  ZEJŚCIA  DO  PIWNIC  Z
DASZKAMI, STUDZIENKI PRZYOKIENNE, POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
PODESTY, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU: 
„Istniejące studzienki  przyokienne,  zejścia  do piwnic z  daszkami,  murkami,  barierkami,
istniejąca pochylnię, podesty, opaski wokół budynku należy rozebrać przed wykonaniem
termomodernizacji.  Po  wykonaniu  termomodernizacji  elementy  te  należy  ponownie
wykonać wg części rysunkowej.”

Ponadto powyższe opisują rysunki K2, K3, K4, K5, K6, K7 znajdujące się w części III
Konstrukcyjnej  projektu budowlano wykonawczego – wielobranżowego.
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3. Prosimy o informację czy na grzejnikach należy wykonać osłony grzejnikowe.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  projektem  budowlano  wykonawczym  -
wielobranżowym, część IV1. Instalacja Centralnego Ogrzewania, OPIS TECHNICZNY, pkt
3)  Instalacja Centralnego Ogrzewania, ppkt. 3.2. Przewody armatura i grzejniki, należy:
„wykonać  ażurowe  osłony  na  grzejnikach we  wszystkich  pomieszczeniach,  w  których
mogą przebywać dzieci  (sale zajęć,  biblioteka,  jadalnia,  korytarze, sanitariaty,  gabinety
lekarskie, szatnie, świetlice, sale gimnastyczne) ochraniające od bezpośredniego kontaktu
z  elementem  grzejnym  w  taki  sposób  żeby  nie  przesłonić  głowicy  zaworu
termostatycznego.”

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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