Parafia Rzymsko – Katolicka
P.W. św. Szczepana w Brynicy
ul. Powstańców Śląskich 50
46-024 Brynica
Brynica, dnia 11.01.2010r
ZP/341-0/PBr/2/C/2009

Otrzymują Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ
treść niniejszego pisma

zamieszczono na stronie
www.parafia.brynica.opole.pl/

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iŜ w dniach 05.01.2010r., 06.01.2010r. i 08.01.2010r.
wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./ w trybie
przetargu nieograniczonego, na:
"Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana w Brynicy"
Treść wspomnianych próśb jest następująca:
Pyt. 1. W poz. 16 przedmiaru robót występuje powaŜny błąd w obmiarze mb słupków.
Jest 7,386 mb co jest wynikiem błędnego zapisu matematycznego, a winno być 51,15 mb.
Pyt. 2. Dlaczego mur oraz słupki z cegły klinkierowej licowej wyceniany jest jak zwykły
mur. PrzecieŜ w KNR występuje poz. budowy ogrodzenia lub muru licowanego cegła
licówką. Pracochłonność wykonania licowania cegłą klinkierową jest zdecydowanie wyŜsza
niŜ zwykłego muru, a na pewno inwestorowi zaleŜy na jakości robót.
Pyt. 3. Z rys. udostępnionych na stronie internetowej wynika, Ŝe na istniejącym fundamencie
z kamienia będą wykonane dwa wieńce Ŝelbetowe oddzielone między sobą przestrzenią
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ok. 30 cm. Natomiast w przedmiarze robót występuje rozebranie fundamentu kamiennego.
Która wersja jest aktualna ?.
Pyt. 4. W przedmiarze występuje mur dł. 12 mb i wysokości 1.69 m. Gdzie ten mur
występuje, bo na planie sytuacyjnym jego nie ma. Jedynymi dostępnymi "rys." są strony
tytułowe dokumentacji tech. co jest do niczego nie przydatne.
Pyt. 5. W przedmiarze robót występuje mur cokołu szer. 38 cm, a na rys. technicznym w tym
samym miejscu występuje wieniec Ŝelbetowy obłoŜony od strony ulicy cegłą klinkierową. Co
naleŜy wycenić ?.
Pyt. 6. W przedmiarze robót występuje ściana fundamentowa wys. 1 m, z rysunku zaś wynika
Ŝe w tym miejscu jest istniejący mur kamienny zwieńczony wieńcem Ŝelbetowym. Która
wersja jest prawdziwa ?.
Pyt. 7. W ksiąŜce przedmiarów w poz. 19 występuje czyszczenie 31 przęseł ogrodzenia,
a w następnej poz. ich montaŜ. Co z kutymi bramami od strony wjazdu na cmentarz
i do kościoła. Co z brakującymi elem. (groty, kule)? Co z malowaniem ogrodzenia?. Dlaczego
te poz. nie są ujęte w koszcie remontu?.
Pyt. 8. WzdłuŜ ogrodzenia wysadzone są tuje i inne drzewa iglaste. Przylegają one
bezpośrednio do elementów ogrodzenia. W przypadku wykonania robót zgodnie z ksiąŜką
przedmiarów wszystkie tuje i drzewa naleŜałoby wyciąć, gdyŜ wykonanie izolacji pionowej
od strony kościoła byłoby niemoŜliwe. Jak projektant chciał rozwiązać ten problem?.
Jednocześnie przedstawiamy poniŜej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego
w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało
rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na
stronie internetowej zamawiającego www.parafia.brynica.opole.pl/.
Stanowisko Zamawiającego:
Odp. 1. W pozycji przedmiaru powinno być 51,15 mb a nie 7,386 m³.
Odp.2, 3, 5 i 6. Wycenić naleŜy taj jak przewiduje ksiąŜka przedmiarów.
Odp. 4. Mur dł. 12 mb i wys. 1,69 jest to odcinek ogrodzenia od strony wschodniej.
Odp. 7. Przęsła naleŜy oczyścić i ponownie zamontować (wycenić zgodnie z ksiąŜką
przedmiarów), bramy są wliczone jako przęsła w całej długości ogrodzenia.
Odp. 8. Istniejąca zieleń wzdłuŜ ogrodzenia zostanie w miarę potrzeby usunięta przez
Inwestora.
Otrzymują:
- Wykonawcy którzy pobrali siwz,
- a/a.
Proboszcz Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy
Ks. Krzysztof Mróz
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