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Katowice 14 sierpnia 2008 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dot. . postępowania: MŚ/PN/01/Wieża Bartosz/2008
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela
się wyjaśnień na następujące pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W projekcie budowlanym oraz pozwoleniu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
jest ujęty zapis dotyczący uzupełnienia w trzonie wieży brakujących nitów.
Pytanie:
a) Czy w wycenie robót należy ująć uzupełnienie nitów (brak pozycji w przedmiarze robót)?
Odpowiedź:
TAK.
W wycenie, kosztorysie ofertowym, należy ująć uzupełnienie nitów.
b) Jaka ilość nitów ma być uzupełniona?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości nitów niezbędnych do uzupełnienia.
Szczegółowa ilość nitów zostanie uzgodniona z Wykonawcą przez Inspektora Nadzoru w trakcie
prowadzonych robót.
c) Z jakiego materiału mają być wykonane nity?
Odpowiedź:
Nity mają być wykonane ze stali ST2.
d) Czy w miejsce nitów mogą być zastosowane łączniki typu Huck Bolt?
Odpowiedź:
Ze względu, że obiekt wieża szybu Bartosz podlega ścisłej ochronie Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego
pod nr A/16/99,Zamawiający nie dopuszcza zastosowania łączników typu Huck Bolt.
e) Czy z uwagi na brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej uzupełnienia nitów, roboty te
będą rozliczone w ramach robót dodatkowych?
Odpowiedź:
Roboty dotyczące uzupełnienia nitów należy odpowiednio skalkulować i ująć w cenach jednostkowych
pozostałych pozycji przedmiaru.
Roboty te nie będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

W projekcie budowlanym punkt 3 – warunki posadowienia istnieje zapis „W czasie robót
projektant stwierdzi stan techniczny obudowy szybu i jakość belek podtrzonowych. Wykonać to
można dopiero po wybraniu gruntu z szybu. Powyższe czynności należy wykonać w ramach
nadzoru autorskiego”
a) Czy wycena za ewentualne roboty naprawcze obudowy szybu oraz belek podtrzonowych ma
być ujęta w ofercie (brak pozycji w przedmiarze robót)?
Odpowiedź:
TAK.
W wycenie, kosztorysie ofertowym, należy ująć roboty naprawcze obudowy szybu oraz belek
podtrzonowych.

b) Czy z uwagi na brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej naprawy obudowy szybu oraz
belek podtrzonowych, roboty te będą rozliczone w ramach robót dodatkowych?
Odpowiedź:
Roboty dotyczące naprawy obudowy szybu oraz belek podtrzonowych należy odpowiednio
skalkulować i ująć w cenach jednostkowych pozostałych pozycji przedmiaru.
Roboty te nie będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Jednocześnie informujemy, że nie ulega przedłużeniu termin składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu i ustalony jest na dzień 19 sierpnia 2008 r. na godzinę 10:00.
Na podstawie art. 27 ust. 2 prosimy o natychmiastowe potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na
numer faksu Zamawiającego 0 32 259 98 04.

W imieniu Zamawiającego

