TITEL

Svarark til Glasalstrup, alle storentrepriser

BESKRIVELSE

Fortløbende dokument til svar på indkomne spørgsmål fra bydende entreprenører til renovering af
Glasalstrup.
2020.12.16
REV. DATO
11.01.2021
FO/CN, BSA

DATO
ATT

Spørgsmål #01.01:
Jeg regner den spændende sag i Hasselager, men jeg mangler vist lidt tegninger.
Herunder bl.a. GA_K01_H5_01 vedr. ovenlys lysninger.
Svar:
Detalje GA_K01_H5_01 er vedhæftet i dette rettelsesblad samt de andre udestående tegninger
Spørgsmål #01.02:
Skurby er det kun til egne arbejder og ikke til Interiør – og facadeentreprisen eller andre.
Svar:
B-01.02.01 skal kun beregnes til arbejder under Betonentreprisen
Spørgsmål #01.03:
I tidsplanen fremgår det at ”nedtage byggeplads, stillads og understøtning” udføres i uge 37. Beton- og
malerarbejder slutter I uge 22/ 23. Hvor lang tid skal vi regne med stillads og hvor meget. Hvis vi skal stille
op til andre fag, hvad kræver de?
Svar:
Nedtagelse af stillads rykkes til delafleveringen af betonentreprisen d. 23. juni.
Stilladset tilgås som udgangspunkt kun betonentreprisen til arbejder op beton risteværket.
Revideret tidsplan er vedhæftet.
Spørgsmål #01.04:
Betonskader pos nr. B-02.01.04 til og med B-02.01.09, antallet er givet, men der mangler størrelser på
skaderne. Disse ønskes oplyst for prissætning.
Svar:
Der henvises til vedhæftet rapport om prøvefelt.
Spørgsmål #01.05:
I tbl er der nævnt under ”Kort opsummering… ” Aller overflader gives inden malerbehandling en meget
tyndfiltsning/ spartling. Hvad er omfanget, er det alle kvm ?
Svar:
I tilbudsliste tilføjes der Pos B-02.01.16.
”Alle overflader eftergås for mindre revner og lunker som udfyldes ved tyndfilsning/spartling.”
” Der skal regnes med et timeforbrug på 0,5 timer pr. felt bestående af 4 sider samt overkant og underkant af
betonristeværk.”
Spørgsmål #01.06:
I tilbudslisten henviser I til et notat og videoklip fra forundersøgelserne, jeg kan ikke se at det er kommet med
udbuddet, er det muligt at fremsende dette.
Svar:
Der henvises til vedhæftet rapport om prøvefelt.

Spørgsmål #01.06:
Med henvisning til projektmaterialet, synes jeg ikke jeg kan finde tegninger GA_K01_H5_11 og
GA_K01_H5_12. I givet fald de ikke kom med, vil du venligst give adgang til dem?
I øvrigt kan jeg ikke GA_K01_H4_F2 og GA_K01_H4_V1.
Svar:
Tegningerne er sendt d. 09.12.2020 og vedhæftes her. GA_K01_H4_V1 er tegning af facadedør som
eftersendes jf. tegningslisten.
Spørgsmål #01.07:
Kan det godt passe at jeg ikke kan finde noget omkring vores teknikentreprise?
Eller er det bare mig
Svar:
Posterne for teknikentreprisen findes i faneblad nr. 3 ”Teknikentreprise” i GA_TBL. Teknikarbejderne fremgår
på projekttegningerne. Spørgsmålet ønskes uddybet.
Spørgsmål #01.08:
Endvidere er det svært at navigere i tilbudsliste, da den er låst. Fx er nogle skrift skjult i bunden af nogle
felter. Er det muligt at få en tilbudslister der ikke er låst?
Svar:
Revideret tilbudsliste er oplåst
Spørgsmål #01.09:
Jeg vil høre, med henvisning til tilbudslistens fane: Betonentreprise, i toppen under generelt
betonentreprisen, om du vil sende, ”notat og videoklip fra forundersøgelserne”, da jeg ikke kan finde det i det
fremsendte?
Svar:
Rapport og videoklip vedhæftes dette rettelsesblad.
Spørgsmål #01.10:
Vi ønsker en snak per telefonen om miljø sanerings ved opsamling og deponering af rensevand. Vil du
oplyse, hvem vi skal ringe til?
Svar:
Se GA prøvefeltsbesigtigelse […] GAP 1.4 vedhæftet her.
Spørgsmål #01.11:
Jeg oplever store afvigelser på de mængder som er angivet i tilbudslisten, i forhold til min egen opmåling.
Bl.a. ser jeg afvigelser på følgende punkter:
•

03.02.06 får jeg til 25 m², men i skriver 671 m².
Svar:
Der tilføjes rumangivelser på til Pos. 03.02.06: 01 KONTOR, 02 KANTINE, 03 VINDFANG, 04a
MØDELOKALE, 04b MØDELOKALE.

•

03.02.07 får jeg til 609 m², men i skriver 353 m².
Svar:
Angivelsen på de 353 kvm er korrekt. Der skal regnes med at 353 kvm af pladerne i Pos. 03.02.06
skal ilægges varmeelementer som beskrevet. Se også teknikentreprise.

Spørgsmål #02.01:
Ville der være mulighed for en ekstra besigtigelse på Glasalstrup i næste uge eller straks i det nye år.
Svar:
Ja, der kan aftales besigtigelse med Thomas Sloth Nielsen på tlf.: 61 30 04 03
Spørgsmål #02.02:

Har brug for at vide lidt mere omkring varme panelerne. Hvem skal levere og montere dem?
Svar:
Opsætning af varmelofterne ligger under interiør- og facadeentreprise og udføres af tømrer.
Se Pos.: 03.02.07 i interiør- og facadeentreprise.
Spørgsmål #02.03:

Undrer mig over en uklassificeret glasvæg med ABDL skydedør!
Er der en god forklaring på det?
Svar:
Skydedørene til vindfanget skal forsynes med åbnefunktion som beskrevet i Pos.: T-02.01.21 under
Teknikentreprisen. Skydedøre skal ved opsætning klargøres til dette (Pos.: 07.01.03).

Spørgsmål #03.01:
Under smed arbejde er der beskrevet at der skal produceres nye skærm-lameller, lampeskåle og nye
ophæng.
Har i en reference hvor disse bliver brugt og hvem der laver dem?
Har lidt problemer med at finde ud af hvem der laver dem.
Svar:
Skærmlameller, lampeskåle og ophæng skal fremstilles som kopi af de originale. Arbejdet skal udføres af
smed. Ca. mål er angivet i tilbudslisten. Foto findes i fotobilag GA_F2 og GA_F5.
Spørgsmål #03.02:
Efter jeg fandt rapporten om prøvefeltet blev jeg helt klar på afrensningen, da det kun er hvis malingen
afrenses, at der skal ske en decideret opsamling af det afrensede og her er kun i udbuddet foreskrevet at det
er alger og snavs der afrenses, er det korrekt forstået?
Svar:
Korrekt, der skal kun ske opsamling af afrensningsvand hvis vandet indeholder afrenset maling og dermed
udgør en miljørisiko.
Spørgsmål #03.03:
Med hensyn til jeres henvisning til det stillede spørgsmål # 01.04 med hensyn til de forskellige
betonskadetyper, henviser i atter til rapport om prøvefelt og i tilbudslisten henvises til tegning GA-K01.H1.T1,
jeg har nu gennemgået dette og kan ikke se nogle steder, hvor de enkelte typers størrelse er beskrevet, vil
dette være muligt så de enkelte entreprenører ikke skal gætte sig til størrelserne og derved ikke afgive pris
på det samme?
Svar:
Fotoregistreringen i prøvefeltsrapporten viser variationen i omfanget af skaderne og det er her
tilbudsgivningen skal funderes. For at danne et fælles målsat udgangspunkt defineres 20x30 cm til at være
en gennemsnitlig skadesstørrelse og tilbudsprisen skal altså rumme både mindre og større skader en dette.

