Nr zamówienia 1.2012

Będzin, dnia 21.03.2012r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
reprezentowana przez Dyrektora
ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku biblioteki
w Będzinie”
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania:
PYTANIE 1: W SIWZ znajduje się informacja, iż prace wykonywane będą na czynnym obiekcie.
Czy Zamawiający przewiduje tymczasowe wyłączenie z użytkowania danego pomieszczenia na
czas wykonywania fasady aluminiowej w tym pomieszczeniu, gdyż warunki tam panujące będą
uciążliwe dla użytkowników oraz pracowników Biblioteki. Jeżeli Zamawiający nie zamierza wyłączyć z użytkowania danego pomieszczenia, to w jaki sposób należałoby zabezpieczyć wyposażenie
oraz w jaki sposób pomieszczenie będzie użytkowane.
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający przewiduje tymczasowe wyłączenie z użytkowania danego
pomieszczenia na czas wykonywania fasady aluminiowej.
PYTANIE 2: W dokumentacji projektowej brak jest lokalizacji wentylatorów mechanicznych.
Prosimy o określenie, w którym miejscu mają się znajdować.
ODPOWIEDŹ 2:Część wentylatorów dachowych wentylacji mechanicznej wywiewnej należy
lokalizować na istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej zgodnie z dokumentacją
projektową. Część wymaga zabudowy w kanałach jako wentylatory kanałowe wg rys. 3/IS
-„Przekroje. Instalacja wentylacji mechanicznej”. Odnośnie wentylatorów dachowych
obsługujących pomieszczenia nr 2.2, 2.24, 2.23, 2.22, 2.17, ich lokalizacja na dachu
nie wymaga ścisłego doprecyzowania zachowując zasadę lokalizowania kanału przy ścianie
wewnętrznej znajdującej się po przeciwległej stronie ściany z oknami zewnętrznymi. Ponadto
konieczne będzie uwzględnienie ewentualnych przeszkód budowlanych w celu prowadzenia
kanału zgodnie z przekrojami G-G i F-F bez konieczności stosowania odchyleń od pionu.
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PYTANIE 3: Czy Przedmiot Zamówienia obejmuje wymianę płytek mozaiki na ogniomurze?
Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.
ODPOWIEDŹ 3: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany płytek moziki na ogniomurze.
PYTANIE 4: Czy należy wymienić istniejące przewody wentylacyjne, wychodzące z piwnicy?
Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.
ODPOWIEDŹ 4: Dokumentacja projektowa nie przewiduje wymiany istniejących przewodów wentylacyjnych wychodzących z piwnicy.

Dyrektor Biblioteki
Bożena Staszewska
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