Lublin, dnia 14.06.2013 roku

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont i przebudowa
zaplecza kuchennego w budynku Bursy Szkól Artystycznych w Lublinie”

Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie, działając na podstawie art. 38 ustęp 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz.
1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484, nr 234,
poz. 1386, nr 240, poz. 1429 i z 2012 roku, poz. 769, 951, 1101 i 1529) informuje, Ŝe wpłynęły do
Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ. PoniŜej przedstawiamy treść pytań i udzielone
odpowiedzi:
Pytanie 1:
Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących dokumentacji udostępnionej w „Kosztorysy
nakładcze” w pliku kosztorysu „Roboty budowlane” w pozycji kosztorysowej numer „2.13
Ścianka przesuwna na prowadnicach (magazyn zasobów). Proszę o sprecyzowanie parametrów
technicznych z dołączeniem rysunków wykonawczych w celu prawidłowej wyceny pozycji.
Odpowiedź:
Wszelkie niezbędne dane zawarte są przekazanej do dyspozycji dokumentacji projektowo –
przedmiarowej. Proszę przyjąć do wyceny zgodnie z rys. nr 3 projektu lekką ściankę przesuwną
wykonaną w technologii firmy Komandor lub równowaŜnej, składającą się z systemu dwóch
ścianek przesuwnych na prowadnicy górnej i dolnej (wypełnienie płytą meblową, wiórową,
dwustronnie laminowaną).
Pytanie 2:
Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących dokumentacji udostępnionej w „Kosztorysy
nakładcze” w pliku kosztorysu „Roboty budowlane” w pozycji kosztorysowej numer „4.6 Okna
podawcze aluminiowe z szybą otwierane pionowo, fabrycznie wykończone. Proszę o
sprecyzowanie parametrów technicznych z dołączeniem rysunków wykonawczych w celu
prawidłowej wyceny pozycji.
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Odpowiedź:
Wszelkie niezbędne dane zawarte są przekazanej do dyspozycji dokumentacji projektowo –
przedmiarowej. Informacje na temat sposobu i miejsca montaŜu okien podawczych zawarte są
w rys. nr 3 projektu oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych w
rozdziale

B-42.11.00

Stolarka okienna w

punktach 1.4 Określenia podstawowe i 2.0

Materiały.
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