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       Wszyscy Wykonawcy

       ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając  na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  Zamawiający  –  
Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawców
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ i udziela
wyjaśnień  dotyczących  postępowania  pn.  Termomodernizacja  budynku  Szkoły
Podstawowej  nr  11,  ul.  Hufcowa  20  A,  94-107  Łódź, w  ramach  projektu,  pn.
„Racjonalizacja  zużycia  energii  -  termomodernizacja  obiektów  edukacyjnych  Łodzi.
Etap II-część 1”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa
IV:  Gospodarka  niskoemisyjna  -  Działanie  IV.2  Termomodernizacja  budynków,
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)

Pytanie nr 1:
Dotyczy;  ;  
zgodnie  z  projektem  docieplenie  dachu  należy  wykonać  cytuję  
„Pod bezpośrednie krycie papą należy stosować płyty ze styropianu samogasnącego
zgodne  z  PN-B-20130:2001,  o  gęstości  objętościowej  co  najmniej  30  kg/m3  i
naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym co najmniej 200 kPa lub
płyty z polistyrenu ekstrudowanego” W jakim celu zastosowano na połaci  dachowej
styropian ,który stosuje się pod ciężki ruch kołowy np. na parkingach lub mostach ? 
Z  naszego  doświadczenia  jak  również  w  innych  postępowaniach  przetargowych
prowadzonych  przez  Zamawiającego  na  analogicznych  budynkach  stosuje  się
styropian  klasy  EPS  100  co  jest  zgodne  ze  sztuką  budowlaną  jak  również  jest
racjonalne pod względem ekonomicznym.  W związku z powyższym wnioskujemy o
możliwość zastosowania wyrobu klasy EPS 100 – dach/podłoga

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający  informuje,  że  opis  wykorzystany  w  pytaniu  jest  częścią  punktu  opisującego
docieplenie. W przedmiarze oraz dokumentacji w dwóch pozycjach znajduje się opis jakiego
materiału należy użyć do wykonania docieplenia dachu.

Pytanie nr 2:
Dotyczy;
projekt - pkt 5.5.2 remont kominów
Cytuję  „  Wszystkie  czapy  blaszane  należy  zdemontować  i  zastąpić  czapami
betonowymi”

W erracie do projektu nie ma zapisów dotyczących naprawy czap kominowych
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Załączone zdjęcie przedstawia jeden z istniejących kominów budynku głównego.

Wszystkie pozostałe istniejące kominy wykonane są w taki sam sposób.

W związku z powyższym składam zapytanie Czy Zamawiający nie dokonał pomyłki w
opisie  i  zamiast  czap  blaszanych  nie  powinno  być  czap  betonowych?  Proszę  o
wyjaśnienie oraz wskazanie jakie czynności remontowe należy uwzględnić w wycenie
dla istniejących czap betonowych ? 

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający  informuje,  że  opis  w  dokumentacji  podstawowej  obejmuje  zakres  ogólny
wykonania prac na dachu gdzie znajdują się kominy murowane, kominki wentylacyjne, kominy
wentylacyjne, wyłaz dachowy. Ponadto w erracie również wskazane są prace dachowe, które
Wykonawca winien wkalkulować przed złożeniem oferty.

Pytania  zadane  przez  Wykonawców  i  odpowiedź  udzielona  przez  Zamawiającego
stanowią integralną część SIWZ.

       z up. Prezydenta Miasta Łodzi
  /podpis nieczytelny/

Roman Cieślak
                          Dyrektor
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