Szczebrzeszyn, dnia 13.06.2013 roku

Uczestnicy
postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i adaptacja
internatu na Szkołę Muzyczną I Stopnia w Szczebrzeszynie – etap II końcowy”

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie,
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:
Prosimy określić kolor blachy cynkowo-tytanowej: gołowalcowana, patyna szaroniebieska,
patyna grafit.
Odpowiedź:
Kolor - patyna grafit.
Pytanie 2:
Projekt zakłada wykonanie podkładu pod blachę cynkowo-tytanową z papy. Rozwiązanie to
jest technicznie niedopuszczalne. Konieczne jest zastosowanie podkładu z maty strukturalnej
systemowej. Prosimy o korektę Przedmiaru Robót i zamianę papy na matę strukturalną
systemową.
Odpowiedź:
Według Zamawiajacego wskazane rozwiązanie nie jest błędnym, jednakŜe jeŜeli Wykonawca
chce uŜyć materiału zamiennego, moŜe to zrobić bez korygowania przedmiaru. Realizacja prac
winna być zgodna ze sztuką budowlaną.
Pytanie 3:
Rysunki A18, A19, A20 zakładają wykończenie części posadzek wykładziną dywanową.
Prosimy określić parametry techniczne wykładziny: grubość, gramaturę, strukturę, skład
wykładziny.
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umoŜliwiających wymianę części płytek w razie ich uszkodzenia /zabrudzenia, przetarcia itp/.
Czy o taka wykładzinę dywanową chodzi? Prosimy o jednoznaczne określenie standardu
wykładziny oraz korektę Przedmiaru Robót który zakłada wykładzinę PCV.
Odpowiedź:
Wykładzina "płytkowa" o wskazanej kolorystyce.
Parametry wykładziny – załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie 4:
Czy do oferty naleŜy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy?
Odpowiedź:
Tak. Zaproponowany harmonogram winien ujmować stawiane przez Zamawiajacego
wymagania co do moŜliwości finansowych w poszczególnych latach realizacji. Na tej podstawie
Zamawiajacy dokona oceny spełniania uwarunkowań. Ten sam harmonogram będzie mógł być
w późniejszym czasie – po podpisaniu umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą – równieŜ przedstawiony jako załącznik do umowy (§ 3 wzoru
umowy),
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uwarunkowania, które mogą wystąpić w jego trakcie, mogą spowodować deaktualizację
harmonogramu. Wtedy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
zaktualizowanej wersji dokumentu.
Pytanie 5:
Czy obowiązki kierownika budowy i kierownika robót moŜe pełnić ta sama osoba?
Odpowiedź:
Tak. Wykonawca dokonuje samodzielnie wyboru składu osób odpowiedzialnych za nadzór nad
poprawnością realizowanych prac. Warunkiem jest posiadanie wymaganych kwalifikacji –
uprawnień, które w skrajnym przypadku moŜe spełniać nawet jedna osoba.
Pytanie 6:
Dot. branŜa elektryczna
Czy Inwestor określa parametry techniczne, typy urządzeń, dla zestawów głośnikowych 6kanałowego wzmacniacza mocy oraz stacji mikrofonowej bezprzewodowej?
Odpowiedź:
Specyfikacja parametrów technicznych:
System głośnikowy z regulowaną charakterystyką promieniowania; zbudowany z 4 modułów głośnikowych
(woofer + 3 tweetery kaŜdy); moc znamionowa 200W, efektywność 96-99 dB SPL (zaleŜnie od kąta otwarcia),
pasmo przenoszenia 70(85)Hz - 20kHz (zaleŜnie od kąta otwarcia), obudowa z tworzywa polipropylenowego,
czarna
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Rama montaŜowa do podwieszenia grona zestawów HX-5; do aplikacji wewnętrznych, czarna
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6-kanałowy wzmacniacz w klasie D; 6x200Wat/4Ohm; pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz (+1dB/-2dB);
konektory XLR oraz Euro-block
Sterownik zdalny dedykowany do pracy z matrycą M-9000M2 za pośrednictwem modułu RC-001T; 4
programowalne przyciski oraz potencjometr cyfrowy z sygnalizatorem 7-segmentowym
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odtwarzacz CD, MP3, gniazdo USB, radio FM, pilot, 1U, osobne wyjścia
Mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, z włącznikiem; czułość -52dB; pasmo przenoszenia
50Hz - 12kHz
System bezprzewodowy UHF - 4 kanały, nadajnik typu handheld (dynamiczna kapsuła mikrofonu), pasmo 863865MHz
Akcesoria montaŜowe do szafy rack 19" dla dwóch odbiorników
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Pytanie 7:
Dot. branŜa elektryczna
Szafę PD naleŜy wyposaŜyć w zasilacz UPS. Proszę o podanie czasu i mocy podtrzymania.
Odpowiedź:
Zasilacz: Eaton 5130 1250VA + 1 EBM czas podtrzymania dla znamionowego obciąŜenia 0,5h
Pytanie 8:
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę „wyposaŜenia pierwszego” obiektu – mebli,
komputerów itp?
Odpowiedź:
Nie. Tylko to co jest elementem przedmiarów.
Pytanie 9:
Dot. branŜa elektryczna
Czy punkty elektryczno – logiczne w pomieszczeniach 006, 008, 009 naleŜy wykonać w
kasetach podłogowych jako 2x230V+2x230VDATA+2xRJ45?
Odpowiedź:
Tak.
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