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Do Wszystkich Uczestników
postępowania
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na : Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wodochronnych
podziemnych części budynków C i D w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi informuje, że od
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły ( faksem ) w dniu 29
maja 2013 roku pytania, dotyczące treści Załącznika Nr 1 do SIWZ tj. zakresu robót
wskazanych w przedmiarze. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 204 roku
– Prawo zamówień publicznych( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. )
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie Nr 1.
W poz. 2 przedmiaru przyjęto wykop ręczny o głębokości 3m i szerokości 1m / 3m x
1m x 28,5m =85,85m²/. Przyjęta szerokość wykopu 1m przy głębokości 3m jest zbyt
mała dla bezpiecznego wykonania robót ziemnych. Proponujemy przyjęcie szerokości
wykopu min.1,5m co da objętość wykopu 3m x 1,5m x 28,5m = 128,25m³.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnił proponowaną zmianę i dokonał korekty podstawy oraz
obmiaru w poz. 2 przedmiaru robót.
Pytanie Nr 2.

W przedmiarze poz. 9 przyjęto do naprawy i wypełnienia spoiny 15% powierzchni
ścian tj. 12,88m². Wg naszego doświadczenia należy wykonać spoiny / KNR BC-02
0121-02 / oraz naprawę podłoża i wypełnienie spoin na 100% powierzchni pod
izolację tj. 85,85m².
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Obmiar
wskazany w poz. 9 przedmiaru robót przyjęty został na podstawie wykonanych
odkrywek ścian.
Pytanie Nr 3
W przedmiarze nie przewidziano pozycji hydrofobizacji podłoża pod izolację / KNR
BC-02 0129-05 /.Wg naszej oceny jest ona niezbędna w procesie technologicznym
wykonania izolacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
Pytanie Nr 4.
W przedmiarze nie przewidziano osłony wykonanej izolacji np. styropianem gr. 3-4cm
klejonej na klej bitumiczny/ KNR BC 02-0305-08/ oraz foli budowlanej lub
kubełkowej wraz z listwą zamykającą. Powyższa osłona spełnia funkcję ochronną dla
izolacji przy zasypywaniu i zagęszczeniu wykopu / wskazano grunt kat. IV /. Czy
należy wycenić powyższe pozycje ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wykonanie w/w izolacji. Nie należy wyceniać jej
wykonania.
Pytanie Nr 5.
W przedmiarze nie przewidziano pozycji zasypywania wykopów np. / KNR 4-01
0105-03 /. Jeżeli wykop ma być zasypany piaskiem to należy dodać pozycję dowozu
piasku wraz z zakupem oraz koszty wywozu ziemi z wykopów.
Odpowiedź:
Zamawiający omyłkowo nie uwzględnił w przedmiarze robót zasypania całości
wykopu. W związku z tym skorygowano przedmiar robót poprzez zmianę poz.7

przedmiaru, konkretyzując rodzaj materiału do zasypania wykopów, dodanie poz. 34 –
transport kruszywa i dodanie poz. 35 – zasypanie pozostałej części wykopów.
Pytanie Nr 6.
Nie przewidziano również wykonania opaski przy ścianie budynku wraz z warstwami
podbudowy. Czy opaska ma być wykonana?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wykonania opaski przy ścianie budynku. Do
obowiązków Wykonawcy należeć będzie należyte odtworzenie terenu.
Pytanie Nr 7.
Czy wykonawca robót będzie ponosił dodatkowe koszty związane z wykonaniem i
zabezpieczeniem wykopów jak np.: ogrodzenie rejonu wykopów, przykrycie
wykopów, opłata za zajęcie terenu ( chodnika, drogi ). Jeśli tak to prosimy o ich
wskazanie.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych” wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących należy do
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia opłat
z tytułu zajęcia terenu.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. W związku z tym, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert. Natomiast na swojej stronie internetowej zamieści poprawiony
przedmiar robót do Załącznika Nr 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SIWZ wraz
z Załącznikami pozostaje bez zmian.
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