Jelenia Góra, dnia 24 października 2014 r.
ROT-IV.272.1.7.2014
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO PN.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-BIUROWEGO
NA CELE OŚWIATOWE”
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski –
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniŜej odpowiedź na wniosek w sprawie
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Pytanie nr 1: Jakie minimalne parametry techniczne musi posiadać wykładzina PVC przeznaczona do
montaŜu?
Odpowiedź: Wymagania Zamawiającego dotyczące wykładzin PCV w rulonie:
1) jednowarstwowe,
2) barwione na wskroś,
3) antystatyczne,
4) homogeniczne (jednakowe w strukturze),
5) grubość warstwy ścieralnej uŜytkowej – min. 2,0 mm,
6) grubość całkowita – min. 2,0 mm,
7) wzór bezkierunkowy,
8) zabezpieczenie warstwy ścieralnej (PUR – poliuretan),
9) przeznaczenie – biuro, obiekty uŜyteczności publicznej,
10) odporność na kółka foteli,
11) kolor jasny (np. beŜ).
Pytanie nr 2: Czy wykładzina PVC ma być wykończona 10 cm cokolikiem? Nie ma propozycji
w kosztorysie dotyczącej wykończenia wykładziny przy ścianach (cokolik, listwa). Jeśli ma to być cokół, to jaka
jest jego ilość? Zakładam, Ŝe pozycja 19 i 20 (przedmiaru robót) dotyczy powierzchni płaskiej.
Odpowiedź: Wykładzina PCV ma być wykończona cokolikiem o wysokości 6 cm. Długość
cokolika – 102,43 mb.
Zamawiający jednocześnie informuje, Ŝe w związku przyjęciem w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego jako podstawy rozliczenia ryczałtowego, Przedmiar robót
(Załącznik Nr 8 do SIWZ) ma wyłącznie charakter pomocniczy – zgodnie z zapisem ust. 7 pkt 2
Działu III SIWZ. Tym samym ewentualne błędy w Przedmiarze robót nie mogą stanowić podstawy
roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Jednocześnie podkreślamy, Ŝe podstawowym
dokumentem opisującym przedmiot zamówienia jest Projekt budowlany (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
Pozycje przedmiaru robót (19 i 20) dotyczą powierzchni płaskiej.

