
IR -271.7 .2013                           Tarnów dnia 18.03.2013

Dotyczy:  postępowania  przetargowego  ogłoszonego  na  dzień  25.03.2013r  pn.: „Wykonanie
fundamentów sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych”.

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 08.03.2013, 14.03.2013  i  18.03.2013r.  : 

1. Roboty przygotowawcze –  poz.  1.  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych – w pozycji  przyjęto katalog KNR 201/121/2 z  nakładami na jednostkę 1 ha,
natomiast obmiar w pozycji oraz jednostka – dotyczą wartości w m2.

Prosimy o korektę obmiaru i jednostki w przedmiarze inwestorskim.
Odpowiedź:
Należy przyjąć oznaczenie ilości zgodnie z katalogami uwzględniając przelicznik ilości przyjętych
w przedmiarach. 

2. Zbrojenie:  Przyjęte  katalogi  normowe  w  pozycjach  dotyczących  zbrojenia  konstrukcji
żelbetowych dotyczą nakładów na jednostkę 1t, inwestor podaje obmiar i jednostkę w kg.

Prosimy o korektę obmiaru i jednostki w przedmiarze inwestorskim dla prawidłowej wyceny przez
wszystkich wykonawców.
Odpowiedź:
Należy przyjąć oznaczenie ilości zgodnie z katalogami uwzględniając przelicznik ilości przyjętych
w przedmiarach. 

3. Zbrojenie: Prosimy o weryfikację ilości zbrojenia ujętego w przedmiarach inwestora.
Suma stali zbrojeniowej zgodnie z zamieszczonymi projektowymi zestawieniami, tylko dla ścian i
ław fundamentowych oraz wieńców, rdzeni ścian wynosi:  20189 kg. - a to nie wszystkie elementy
żelbetowe na tym etapie robót (brak części zbrojenia słupów i płyty). Natomiast suma całej ilości
stali ujętej w przedmiarach wynosi: 17 883,472 kg. 
Prosimy o ewentualne uzupełnienie pozycji przedmiarowych. (Np. poprzez dodanie poz. na końcu
kosztorysu).
Odpowiedź:
należy dodatkowo uwzględnić różnicę ilości stali zbrojeniowej tj. 20,189 – 17,883 = 2,306 Mg

4. Jeżeli  Inwestor  przewiduje w poz.  30,  iż  prowadzone roboty ziemne będą  się  odbywać
koparkami  podsiębiernymi  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi  na
odległość do 1·km, to planowany w dalszym etapie robót, w poz. 53, ręczny zasyp wykopów
z przerzutem na odległość do 3·m, nie może się odbywać bez ponownego dowozu ziemi
która wcześniej została wywieziona i zgromadzona na hałdach.

Prosimy o weryfikację pozycji oraz wskazanie właściwego obmiaru i nakładów uzupełniających dla
w/w robót.
Odpowiedź:
Przyjąć zgodnie z przedmiarem ziemia z urobku  magazynowana będzie w obrębie placu budowy. 



5. Brak  w  przedmiarach  robót  nakładów  na  wykonanie  projektowanej  dylatacji  z  płyt
styropianowych gr. 5cm pomiędzy projektowanymi ścianami fundamentowymi a ścianami
istniejącego budynku – rys. K1.

Prosimy o uzupełnienie  dokumentacji  przedmiarowej  poprzez  wskazanie właściwego obmiaru i
podstawy kalkulacji.
Odpowiedź:
Uwzględnić  dylatację  z  płyt  styropianowych  grubości  5cm  pomiędzy  projektowana  ścianą
fundamentową, a ścianą istniejącego budynku szkoły. 

6. Prosimy o  wskazanie  (i  ewentualną  weryfikację)  czy  ujęto,  a  jeżeli  tak,  to  w  których
pozycjach przedmiarowych, wykonanie ławy schodkowej.

Odpowiedź:
Ławę schodkową ujęto w przedmiarze robót poz. 4.1. ławy fundamentowe. 

7. Brak  nakładów  na  wykonanie  części  elementów  słupów  żelbetowych.  Prosimy  o
weryfikację i uzupełnienie dokumentacji przedmiarowej.
Odpowiedź:

Części elementów słupów niezbędne do wykonania w zakresie stanu zerowego zostaną ustalone w
trakcie wykonawstwa i rozliczone będą w ramach robót uzupełniających. 

8. Przedmiar  inwestora  obejmuje  zgodnie  z  poz.  52  obkładanie  zewnętrznych  ścian
fundamentowych folią  wytłaczaną (drenarską -  kubełkową),  brak  natomiast  niezbędnych
robót  poprzedzających,  tzn.  docieplenie  ścian  zewnętrznych  fundamentowych  warstwą
styroduru  gr.  8cm,  którą  to  warstwę  ma  m.  in.  wskazana  wyżej  folia  kubełkowa
zabezpieczyć , zgodnie z przekrojami branży Architektura.

Prosimy o uzupełnienie  dokumentacji  przedmiarowej  poprzez  wskazanie właściwego obmiaru i
podstawy kalkulacji.
Odpowiedź:
Uwzględnia  poz.  51  –  należy  przyjąć  izolację  pionową  ścian  fundamentowych  ze  styroduru
grub.5cm. 

9. Brak  nakładów  na  wykonanie  izolacji  poziomej  ław  i  ścian  fundamentowych  z  papy
termozgrzewalnej  (2  warstwy)  wskazanej  w  projekcie  branży  architektura.  Prosimy  o
weryfikację oraz wskazanie właściwego obmiaru i podstawy kalkulacji.
Odpowiedź:
Zakres robót  nie  uwzględnia wykonania izolacji  poziomej z  papy termozgrzewalnej  pod

ławami i ścianami fundamentowymi. 

10. Prosimy o weryfikację i wskazanie pozycji przedmiarowych dotyczących wykonania belki
żelbetowej podparcia schodów (przekrój 25x35 cm). Element niezbędny do wykonania na
tym etapie robót.
Odpowiedź:
Na etapie wykonania stanu zerowego należy przyjąć wykonanie belki żelbetowej podparcia
schodów. 

11. Brak nakładów na wykonanie muru oporowego – prosimy o wskazanie czy ten element
należy  wykonać  na  tym  etapie  inwestycji  oraz  ewentualne  uzupełnienie  dokumentacji



przedmiarowej.
Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania muru oporowego na etapie wykonania stanu zerowego. 

12. Brak nakładów na wykonanie podbicia ścian fundamentowych istniejącego budynku szkoły
zgodnie z zapisami projektu branży Konstrukcja – opis pkt. 2.2.

Prosimy o uzupełnienie  dokumentacji  przedmiarowej  poprzez  wskazanie właściwego obmiaru i
podstawy kalkulacji.
„... Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie posadowienia nowych fundamentów w pobliżu
istniejącej szkoły – dobudówka szkoły od strony południowej została posadowiona na głębokości
ok. 1,0-1,1m poniżej poziomu terenu, a więc powyżej poziomu pozostałych fundamentów szkoły.
Posadowienie  dobudówki  na  niestabilnym  nasypie  –  planuje  się  wykonanie  podbicia  ław
fundamentowych szkoły do poziomu pozostałych fundamentów ...”
Odpowiedź:
Według  rysunku  konstrukcyjnego  K-07  ława  fundamentowa  Ł6  nie  przewiduje  się  podbicia
fundamentów istniejącego budynku szkoły. Konieczność podbicia fundamentów zostanie podjęta na
budowie, a ewentualne rozliczenie nastąpi w ramach robót uzupełniających. 

13. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót wskazanych w poz. 21. Demontaż, przeniesienie
oraz ponowny montaż urządzeń placu zabaw. Ilość elementów; odległość na jaką mają one
zostać przeniesione. Czy należy je odnowić (odświeżyć – np. odmalować).
Odpowiedź:
Poz.  21  przedmiaru  obejmuje  jedynie  rozbiórkę  placu  zabaw i  przeniesienie  w miejsce
wskazane  w  obrębie  placu  budowy.  Ponowny montaż  z  przetransportowaniem  wykona
zamawiający we własnym zakresie. 

14.  Projekt  wskazuje  wykonanie  płyty  żelbetowej  na  gruncie.  Właściwe  wykonania  tego
elementu  robót  wymaga  odpowiedniego  przygotowania  podłoża  poprzez  podbudowę  z
zagęszczonego kruszywa oraz chudego betonu. Prosimy o weryfikację czy wskazane  przez
nas sugestia nie zasługuje na uwzględnienie.

15. Prosimy o informację czy na tym etapie robót nie przewiduję się wykonania elementów
robót instalacji sanitarnych (podejść) ?
Udzielenie  odpowiedzi  na  w/w zagadnienie  pozwoli  na  prawidłowe opracowanie  oferty

przez wszystkich oferentów oraz właściwe wskazanie  ceny ryczałtowej, zgodnej z zapisami SIWZ
dla przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź: 14 i 15 
Na etapie wykonania stanu zerowego przewiduje się jedynie zasypkę z kruszywa mineralnego –
pospółka do poziomu zerowego, którą należy uwzględnić w wycenie. 

16.  Brak  w  przedmiarach  prac  związanych  z  podbiciem  fundamentów  w  celu  osiągnięcia
wspólnego poziomu posadowienia pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowanym. Do prac
tych należy:
• długość części budynku przeznaczony do podbicia należy podzielić na odcinki o długości
1,0m - jednocześnie należy podkopać co czwarty odcinek,
• do podbicia fundamentów należy użyć betonu min B20, zbrojonego prętami o średnicy 12,
lub bloczkami betonowymi używając zaprawy cementowej.
• odsłonięte odcinki należy chronić przed zalaniem.
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w roboty.



Odpowiedź:
Występuje  rozbieżność  w  rozwiązaniu  projektowym  pomiędzy  opisem,  a  rysunkami
konstrukcyjnymi konieczność podbicia fundamentów istniejącego budynku szkoły zostanie podjęta
na budowie, a ewentualne rozliczanie nastąpi  w ramach robót uzupełniających 

17. Brak w projekcie zestawienia stali dla ścian fundamentowych ŚF-1, ŚF-2. Prosimy o
uzupełnienie dokumentacji projektowej.
18. Czego dotyczą ściany żelbetowe ŚC-1, ŚC-2. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź: 17 i 18 
Po przeanalizowaniu  zestawienia  stali  zbrojeniowej  z  ilością  zestawioną  w przedmiarze  należy
dodatkowo uwzględnić różnicę stali zbrojeniowej  w ilości 2,306Mg. 

19. Poz. 56 – Jaki styropian należy zastosować oraz jakiej grubości. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź:
W poz. 51 należy przyjąć izolację pionowa ścian fundamentowych ze styroduru grubości 5cm. 

20. Zgodnie  z  projektem  do  betonu  zastosowanego  do  wykonania  ław,  stóp  oraz  innych
elementów żelbetowych zlokalizowanych poniżej poziomu posadzki parteru, należy dodać
dodatek zapewniający wodoszczelność i  ochronę betonu przez penetracją wody i  innych
płynów,  oraz  zapewniający  ochronę  przed  degradacją  betonu  spowodowaną  cyklami
zamrażania i odmrażania, nasiąkania i wysychania oraz zmianami temperatury, np. Penetron
Admix. Proponowany środek nie zapewnia własności betonu związanych z zabezpieczeniem
przed  degradacją  betonu  spowodowaną  cyklami  zamrażania  i  odmrażania,  nasiąkania  i
wysychania  oraz  zmianami  temperatury.  Czy mrozoodporność  betonu jest  konieczna  do
zapewnienia  dla  wykonywanych  elementów  żelbetowych?  Prosimy  o  wyjaśnienia  w/w
kwestii bardzo istotnej dla wyceny mieszanki betonowej.
Odpowiedź:

Zastosować środek o właściwościach zgodnych z rozwiązaniem projektowym 

21.Czy zamawiający w ramach postępowania przewiduje wykonanie podkładu z chudego betonu
na całości powierzchni czy jedynie zasypanie przestrzeni wewnątrz fundamentów. Prosimy o
wyjaśnienia. Jeżeli przewiduje wykonanie podkładów na gruncie z chudego betonu zasadnym
było by wykonanie podejść kanalizacji.   
Odpowiedź:
Na etapie wykonania stanu zerowego przewiduje się jedynie zasypkę z kruszywa naturalnego –
pospółką do poziomu zerowego, którą należy uwzględnić w wycenie. 

22. Prośba o weryfikację ilości robót wskazanych w pozycji 31 przedmiaru – Podkłady 
betonowe na podł. gruntowym.

Odpowiedź:

W pozycji 31 przedmiaru podkład betonowy na podłożu gruntowym należy przyjąć – 79,95m3. 

Otrzymują:
1 x Wykonawcy wszyscy 
1 x strona internetowa UG 
1 x a/a 


