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Bydgoszcz,  31.10.2019  r.

Dotyczy  postepowania  o  nr  UKW/DZP-281-R-112/2019  sprawy  prowadzonego  w  trybie   przetargu

nieograniczonego o wartosci  ponizej  prog6w, o kt6rych  mowa w art.11  ust 8  Ustawy P z P  na:

Wykonanie rob6t budowlanych pn. ,,Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z

zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca oraz uzyskaniem prawomocnego

pozwolenia na uzytkowanie"

Zamawiajacy:   Uniwersytet  Kazimierza  Wielkiego  w  Bydgoszczy  dziatajac  na  podstawie  art.  38  ust  2

Ustawy Prawo zam6wieh  publicznych  przedstawia odpowiedzi  na otrzymane  pytania.

Pyton;e 42.  Prosimy o  informacje,  kto  ponosi  koszt materiat6w eksploataeyjnych w okresie gwarancji.

Odpowiedz:

Zamawiajaey   informuje,   Ze   jego   zdaniem   przy   robotach   budowlanych   nie   mamy   do   czynienia   z

materiatami eksploataeyjnymi tylko z wbudowanymi  urzadzeniami.

Rozwinieta    odpowiedz    na    to    pytanie   Zamawiajaey   zamiescit    na    stronie    internetowej    w   dniu

18.10.2019  r.  (ovtanie  5  Dkt.   7)  i  §   8  ust.  4)  wzoru  umo\w.

Pytanie 43.

Prosimy  o  podanie  blizszych  informacji  dotyczacych  wykonania  elewacji  z  perlitu  ekspandowanego gr.

15 mm., np.  producenta/dostawce  ptyt w Polsce.

Odpowiedz:

Opis materiatu za  pomoca parametr6w bez nazw wlasnych jest zawarty w teczce nr 5 pkt. 4.20.

Pytanie 44.

W  zataczonym  do  dokumentacji   pliku  „Zatacznik  nr   13   do  SIWZ  -  OPZ"   na  stronie  5  Zamawiajaey

wskazat,  Ze w ofercie  nalety  uja6 cytuje „...3.10  dostawa  i  monta2 wyposazenia wn€trz (przedmiotem

zam6wienia   zostaty   objete   wyszczeg6lnione   pozycje   z   dokumentacji   projektowej   wykonawczej,

teczka  nr  12  kompletne  wyposazenie  wnetrz  -zatacznik wyposazenia)..."  W  zataczonej  dokumentacji

brak  teczki  nr  12,  natomiast  w  teczce  „15_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE"  zamieszczono  plik  „PW  Opis

techniczny    -     KOMPLETNE     WYPOSAZENIE    WNETRZA    (003)    -    opisy    przetargowe"     zawierajacy

zestawienie  wyposazenia  wraz  z  podanymi  ilostiami.  Prosimy  o  potwierdzenie,  Ze  w  ofercie  nalety

ujac   cate   wskazane   w   pliku   \^/yposazenie,   w   ilostiach   wskazanych   w   tym    pliku   lub   wskazanie
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konkretnych  pozycji  wyposazenia  jakie  nalezy  uja¢  w  ofercie  (w  zataczonych  przedmiarach  nie  ujeto

w og6le wyposazenia).

Odpowiedz:

Wyposazenie nie podlega  postepowaniu.

Pytanie 45.

Prosimy o  informacje,  czy w  stolarce  zewnetrznej  nalezy zastosowa€  naw.iewniki.  Jezeli tak to  prosimy

o  podanie niezbednych  parametr6w i wskazanie, w kt6rych  pomieszczeniach  nalezy zastosowa¢ i  ile?

Odpowied±:

Nawiewniki  nie sa wymagane.

Pytanie 46.

Prosimy o  informacje,  czy w stolarce  drzwiowej  nale2y zastosowa¢  zamki  antypaniczne? Jezeli  tak to

pros'imy o  wskazanie w  kt6rych  drzwiach  i jakiego typu.

Odpowied±:

Zamki antypariiczne nie sa wymagane.

Pytanie 47.

W „Dokumentacji  badah  podtoza gruntowego"  na  stronie  9 w punkcie  7.11. wskazano  ..W przypadku

pojawienia  sic  wody  gruntowej   nalezy  uwzgledni6  koniecznosc  wykonania   lokalnego  odwodnienia

obnizajac   ZWG    na    okres   wykonywania    prac   fundamentowych   okoto   0,5    metra    p.p.p.    Nalezy

uwzgledn.i6    r6wniez    odpowiedni    rodzaj    izolacji    fundament6w    zabezpieczajacy    przed    wilgocia."

Prosimy  o  potwierdzenie,  Ze  w ofercie  nalezy  uja¢  izolacje  wskazana  w zataczonym  do  dokumentacji

projekcie  architektonicznym.

Odpowiedz:

Nale2y przyja6 dodatkowe odwodnienie wykop6w.

Pytanie 48.

Zgodnie   z   projektem   zagospodarowania   przylegte   do   budynku   nr   4   tarasy   ze   schodami   nale2y

rozebra¢.  Prosimy  o  wskazanie jakie  warstwy  posadzkowe  i  Scienne  oraz jakiej  grubosci  nalezy  uja¢  w

przedmiarze  rozbi6rek.

Odpow.Iedz:

Nalezy  przyja¢ do  rozliczeh:

a)  Taras  i  schody tarasowe:  chodnikowe  ptyty  betonowe gr.  6 cm  ,  na  wylewce  betonowej  gr,  15  cm,

warstwa 2wiru 40 cm,

b) Sciany betonowe gr.  25 cm
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Pytanie 49.

Prosimy  o   informacje,   czy  budynek  Smietnika   murowanego   nie   rna   miec  zadaszenia  jak  wynika   z

zataczonego  rysunku  A.24.  Jezeli  budynek  rna  bye  zadaszony  to  prosimy  o  wskazanie  rozwiazania  i

detali  niezbednych do wyceny.

Odpowiedz:

Smietnik nie  rna  mie6 zadaszenia.

Pytanie 50.

Prosimy o  zataczenie  zestawienia  zbrojenia  pret6w tzw.  „szpilek"  dla  poszczeg6lnych  stup6w,  rdzeni,

filar6w  Zelbetowych.  W zataczonych  rysunkach  konstrukcji  nie  uwzgledniono.

Odpowiedz:

llosci  i  dtugosci  sa  na  rysunkach  K-05  i  K-06

1.  RYS K-05  stupy SZ

zbr  NR3  fi  16  dt.170cm  x  8szt  x  4  stupy  =  61,2m  i  strz.  NR4    Fi  8  co  10cm  czyli  S  x  4szt  x  dt.  0,96m  =

19,2m

2.  RYS  K-06  rdzenie  i  filarki  Zelb.

Szpilki  w:

FZ124x70cm  -1szt -zbr  NR612x  fl  16  x  170cm  =  20,4m  i   strz.  NR7    Fi  8  co  10cm  czyli  5  x  3szt x  dt.

0,96m  =  14,4m

FZ2  24x50cm  -1szt -zbr  8x  fi  16  x  170cm  =  13,6m  i   strz.    Fi  8  co  locm  czyli  5  x  2szt  x  dt.  0,96m  =

9'6m

FZ3  24x30cm  -1szt   -zbr  8x   fi  16 x  170cm  =  13,6m  i    strz.  Fi  8  co  10cm  czyli  5  x  lszt x  dt.  O,96m  =

4,8m

FZ4  24x35cm  -  1szt  -zbr  8x  fi  16  x  170cm  =  13,6m  i    strz.    Fi  8  co  10cm  czyli  5  x  lszt  x  dt.  1,16m  =

5'8m

FZ5  24x24cm  -1szt -zbr  8x  fi  16  x  170cm  =  13,6m  i   strz.    Fi  8  co  locm  czyli  5  x  lszt  x  dt.  O,96m  =

4,8m

FR  24x25cm -4szt -zbr  6x fi  12  x  170cmx4  =  40,8m  i   strz.    Fi  8  co  10cm  czyli  5  x 4szt x dt.  0,96m  =

19'2m

R   24x25cm -17szt -zbr 6x fi  12 x  170cmxl7 =  173,4m  i   strz.   Fi  8 co  10cm czyli  5 x 17szt x dt. 0,96m

= 81,6m

RO  24x25cm  -3szt -zbr 8x fi  12  x  170cmx3  =  40,8m  i   strz.   Fi  8  co  locm  czyli  5  x  3szt x dt.  0,96m  =

14,4m

Pytanie 51.

Prosimy o  zataczenie  zestawieri  zbrojenia  dla  strop6w Zelbetowych  -ptyty Zelbetowe,  wylewki,  Zebra

rozdzielcze, wymiany,  itp.

Odpowiedz

Stropy wylewane  i  galerii.   Wyliczono  ponizej  cate  zbrojenie dla  tych  element6w.
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POZ.4   -    rozp    1,5m   x   szer   O,95m   -   fi    10   -(1,5+0,5m)x5szt=10m   x   3kond   =   30m    i    rozdz   fi   8

1,Oxl0szt.=10m x 3kond =30m,

POZ.4a   -   rozp   1,6m   x   szer   6,Om   -   fi   10   -(1,6+0,5m)x40szt=84m   x   3kond   =252m   i   rozdz   fi   8

6,Ox8szt.=48m x 3kond =144m,

POZ.4b  -   rozp   1,75m   x  szer  7,3m  -  fi   10-(1,75+0,50m)x49szt=110m   x  3kond   =   330m   i   rozdz  fi   8

7,3x9szt.=65,7m x 3kond =197m,

POZ.4c  -  rozp   1,75m  x  szer  7,2m  -fi   10  -(1,75+O,50m)x48szt=108m  x  3kond  =  324m   i   rozdz  fi  8

7,2x9szt.=65m x 3kond =195m,

POZ.4d  -   rozp   1,75m  x  szer  6,5m  -fi   10  -(1,75+0,50m)x43szt=97m   x  3kond   =  291m   i   rozdz  fi   8

6,5x9szt.=59m x 3kond  =177m,

Szczeg6ty na  zataczonych obliczeniach  z  rysunkiem.

Pytanie 52.

Prosimy  o  udostepnienie  informacji  dotyczacej  zbrojenia  stropu  VECTOR  (zbrojenie  ptyt  w  zaleznosci

od  rozpietosci  oraz  dozbrojenia  przypodporowe).  Wskazany  na  rysunkach  konstrukcyjnych  typ  5,94

dotyczy¢   moze   wytacznie   mniejszej   rozpietosci,   natomiast   pomiedzy   osiami   „1"   i   ,,2"   wystepuja

rozpietosci  6,8m.

Odpowiedz:

Na  rzutach  powinno  bye wszedzie VECTOR  1160/24 o gr.  24cm.

Wszystkie  stropy policzone  dla  max rozp.  6,8m  i  obc.  u2ytk.  2,0.

Stropy  w  komunikacji  sa  z  wiekszym  obciazenie  normowym,  ale  w  projekcie  z  mniejsza  o  potowe

rozpietoscia.  Po  sprawdzeniu  korytarzy  dla  L=4,8m  i  dla  obc.  uzytk  5,OkN/m2    w  projekcie  przyjeto

poprawne  rozwiazanie.

Pytanie 53.

Prosimy   o   zataczenie   detal6w   wykonania   „poz.0"   na   poszczeg6lnych   kondygnacjach.   Prosimy   o

zataczenie  zestawieh  zbrojenia.

Odpowiedz:

Dotaczono  przyktadowe rysunki wylewek Zelbetowych POZ.0.

Zostaty  policzone wszystkie  wylewki  stropowe  POZ.O.

POZ.Oc -2x5 fil2 dt.  5,1+2,4+1,8m x 2  kond.=186m   i   fi8 co 20cm tj. 46,5 xl,2m x 2  kond=  111,6m

POZ.Oa -6 fil2 dt.  5,1m x 1 kond.=30,6m   i   fi8 co 20cm tj. 25,5 xl,4m x 1 kond= 35,7m

POZ.Ob -2 fil2 dt. 5,1m x 2  kond.=20,4m   i   fi8 co 20cm tj.  25,5 xl,2m x 2 kond= 61,2m
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Pytanie 54.

Dotyczy  konstrukcji  -prosimy o  wskazanie  detalu  wykonania  nadproza  stalowego  poz.  3.4  -zgodnie  z

rzutem  rysunek  ,,K-02"  nalezy  zamontowa¢  belke  o  dtugosci  650  cm,  natomiast  odlegtos6  pomiedzy

rdzeniami  jest  r6wna   591  cm.  Czy   nalezy  belke  stalowa  przepusci¢   przez  rdzenie   przecinajac  caty

przekr6j   stup6w   (p6tki   belki   maja   szerokos6   r6wna  I.ak   rdzenie)?   Rdzenie   maja   kontynuacje   na

poziomie  I-ego  pietra.

Odpowiedz:

Naleiy  przyjac  belke  dt.  630  cm  oparta  na  rdzeniach  parteru  -zakohczonych  pod  nim.   Rdzenie  na

pietrze  nale2y  zakotwiE  w  wiericu  parteru.  Belke  stalowa  mozna  zmniejszy¢  do  HEB  200  dla  zrobienia

miejsca dla  dodatkowej obudowy po2arowej  zabezpieczajacej stal do R120.

Pytanie 55.

Prosimy o  potwierdzenie,  Ze w przypadku  korzystania  z zasob6w tzw.  innych  podmiot6w na zasadach

okreslonych  w  art.  22a  P  z  p  do  oferty  nalezy zataczy6 jedynie  zobowiazania  tych  podmiot6w  (zat.  9

do   SIWZ)  a   pozostate  dokumenty  (SIWZ  czes¢  Vll   pkt  5.)   nalezy  dostarczy6  dopiero   na   wezwanie

Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zatacznik  nr 9  do  umowy zobowiazanie  innego  podmiotu   do oddania  mu  do  dyspozycj.i  niezb€dnych

zasob6w   na   okres   korzystania   z   nich   przy   wykonaniu   zam6wienia   nalezy   zto2y€   wraz   z   oferta.

Natomiastczes¢  Vll   pkt.   5  SIWZ  zobowiazuje  Wykonawce,   kt6ry  zamierza  czes¢  zam6wienia   zlecic

podwykonawcom  na  zdolnosciach,  kt6rych  polega,  na  potrzeby  realizacji  tej czesci,  do  wypetnienia

odrebnych oswiadczenia dla tych  podwykonawc6w.

Pytanie 56.

Prosimy  o   informacje,   na  jakim  etapie  postepowania   wykonawca   sktada   Zatacznik  nr  5  do   Oferty

(Oswiadczenie o  powstaniu obowiazku podatkowego u Zamawiajacego)  -je§li oczywiscie dotyczy ?

Odpowiedz:

Na   etapie   sktadania   oferty   -   Zatacznik   nr   5   0Swiadczenie   o   obowiazku   powstania   zobowiazania

podatkowego (jezeli wystepuje).

Pytanie 57.

Prosimy  o  informacje,  na  jakim  etapie  postepowania  wykonawca  sktada  Zatacznik  nr  10  do  Oferty

(Wykaz  os6b  uczestniczacych  w  postepowaniu).  Prosimy  r6wniez  o  informacje,  jakich  pracownik6w

dotyczy ten  zatacznik  (Kadra  techniczna  zostanie  wykazana  w zataczniku  nr 6).
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Odpowiedz:

Na   etapie  sktadania  oferty -zatacznik  nr  10  Wykaz os6b  uczestniczacych  w  postepowaniu.  Zatacznik

nr  10  dotyczy  zamieszczenia  wykazu  os6b  zatrudnionych   przy  wykonywaniu  zadah   na   podstawie

umowy o  prace.

Pytanie 58.

Prosimy  o  wykreslenie   z  umowy  §   11   pkt.5,   kary  umowne   nie   moga   bye   rozliczane   z  nalezytego

wykonania  umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia  uwag Wykonawcy.

Zamawiajacy  uprawniony jest  do  pokrycia  Srodkami  z  zabezpieczenia  nale2ytego  wykonania  umowy

naleznosci  w  postaci  kar  umownych.  Zgodnie  z  opinia  Urzedu  Zam6wieh  Publicznych  pt.  Naleznosci

jakie  moga  bye pokryte Srodkami  z zabezpieczenia  nalezytego wykonania  umowy."  Zgodnie z  art.147

ust.  2   ustawy  z  dnia   29  stycznia   2004  r.   Prawo  zam6wieh   publicznych  zabezpieczenie   nalezytego

wykonania   umowy  stuzy  do  pokrycia  roszczeh  z  tytutu   niewykonania   lub  nienale2ytego  wykonania

zam6wienia.
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