
IR -271.8 .2013                           Tarnów dnia 17.04.2013

Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień 23.04.2013r pn.: „Wykonanie stanu
surowego przedszkola w Woli Rzędzińskiej”.

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r  Prawo  Zamówień
Publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z
dnia 16.04.2013  : 

Pytanie nr 1
Proszę  o  doprecyzowanie  sposobu  oceny  spełnienia  warunków  posiadania  niezbędnej  wiedzy
doświadczenia  (SIWZ sekcja  VII,  pkt.2.2),  Zamawiający  wymaga  dwóch  robót  o  wartości  nie
mniejszej niż 300.000 zł brutto –każda, czy łącznie?
Odpowiedź:
Wykonawca spełni warunek jeżeli  wykaże się że wykonał  2 roboty budowlane  o wartości nie
mniejszej niż 300.000 zł brutto każda. 

Pytanie nr 2
Czy w ofercie  należy uwzględnić  wykonanie  „ślepej”  wylewki  o  grubości  15  cm (podkład  na
gruncie)?  Jeśli  nie  to  jak  zostanie  rozwiązana  kwestia  wymurowania  ścianek  działowych  na
parterze?
Odpowiedź: Obecny zakres nie uwzględnia wykonania „ślepej wylewki”. 
Ścianki działowe nie są w zakresie tego przetargu. 

Pytanie nr 3
Czy  przygotowując  ofertę  Oferent  ma  uznać,  iż  roboty  fundamentowe  (roboty  ziemne,  ławy
fundamentowe,  stopy  fundamentowe,  hydroizolacja,  obsypanie  fundamentów,  zasypanie  i
zagęszczenie zasypki wewnątrz budynku) są już należycie wykonane?
Odpowiedź: Tak – powyższy zakres jest już wykonany i odebrany. 

Pytanie nr 4

Czy  w  zakres  aktualnego  etapu  wchodzi  wykonanie  fundamentów  betonowych  pod  schody
zewnętrzne, pochylni dla  niepełnosprawnych, czy należy wykonać tylko płyty żelbetowe dla w/w
elementów (fundamenty już istnieją)?

Odpowiedź:  Tak  należy  wykonać  fundamenty  i  płyty  żelbetowe   według  poz.  120  do  150
przedmiaru. 

Pytanie nr 5

Czy należy skalkulować wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia wejść do budynku?

Odpowiedź: Nie wyceniać będą realizowane w późniejszym etapie. Należy jedynie obsadzić marki 
M1 i M2. 



Pytanie nr 6

Jaki konkretnie element projektu (zakres prac) ma na myśli Zamawiający ujmując w przedmiarze 
pozycji numer 260 „ Odkładanie ( szpałdowanie) ścian i słupów cegłami cegłami gr. ¼ cegły” w
ilości 191,60 m2?

Odpowiedź: Pozycje 260 należy uwzględnić – dotyczy obudowy przewodów wentylacyjnych cegłą
o grubości ¼ cegły. 


