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Dotyczy:  postępowania  przetargowego  ogłoszonego  na  dzień   04.04.2014r  pn.:  Budowę
Przedszkola Publicznego  z zagospodarowaniem terenu w Woli Rzędzińskiej 
 

                   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych /Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia
24.03.2014  i z dn. 26.03.2014r:

Pytania: 
 W związku z planowanym udziałem naszego przedsiębiorstwa w postępowaniu przetargowym na
wykonanie inwestycji pod nazwą “Budowa przedszkola publicznego z zagospodarowaniem terenu
w  Woli  Rzędzińskiej  I”,  zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  udzielenie  wyjaśnień  i
odpowiedzi  na niżej  wymienione pytania i  zagadnienia zaistniałe w związku z rozbieżnościami
pomiędzy  dokumentacją  projektową,  a  kosztorysem  inwestorskim  oraz  specyfikacją  istotnych
warunków zamówienia.
Ponadto szczegółowe wyjaśnienia Zamawiającego skutkować będą tym, iż złożone oferty będą w
pełni porównywalne. I tak w pozycji 360 kosztorysu budowlanego nie uwzględniono niezbędnej
normy zużycia materiałów dla wykładzin PCV tj. serca, kostki, fal.

Dla  równoważności  ofert  prosimy  o  wskazanie  krotności  zwiększającej  lub  zwiększenie
przedmiaru.
1.  Brak nakładów na listwy przyścienne posadzek z deszczułek parkietowych.
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Listwy przyścienne z deszczułek parkietowych należy uwzględnić w wycenie.

2.  W przedmiarze robót budowlanych nie uwzględniono płytek dekoracyjnych typu MSK.
Prosimy o wskazanie prawidłowego przedmiaru.
Odpowiedź:
Płytki dekoracyjne są  ujęte łącznie z płytkami w  poz. 480 i 490  

Dotyczy przedmiaru wentylacji mechanicznej:
1. Prosimy  o  zamieszczenie  na  stronach  Zamawiającego  dokumentacji  wentylacji

mechanicznej.
Odpowiedź:

       Rysunki zamieszczone są w projekcie branży sanitarnej – rys. 7 i 8

2.  W  przyjętym  przedmiarze  nakłady  nie  uwzględniają  obudowy  przewodów  wentylacji
mechanicznej (np. płyty GK) oraz pomalowania tych elementów.
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Przewody wentylacyjne pozostają niezabudowane.



Dotyczy przedmiaru zagospodarowania terenu, drogi, place, chodniki:
1.  Brak  nakładów  na  wykonanie  wszystkich  elementów  muru  oporowego,  uwidocznionych  na
rysunku nr 5 – kanalizacja opadowa, np. płyty ażurowe, pale drewniane itp.
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Powyższych elementów nie wyceniać

2. Brak nakładów na wykonanie  wodocieku wzdłuż  istniejącego rowu.  Prosimy o podanie
podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Powyższych elementów nie wyceniać

3.  Brak nakładów na wykonanie połączenia krawędzi asfaltu z w/w wodociekiem. 
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Powyższych elementów nie wyceniać

4.  W przedmiarze  dla  nawierzchni  z  kostki  brukowej  drogi  ze  zjazdem oraz  parkingu  błędnie
podano grubość kostki  jako 4 i  6  cm, podczas  gdy zgodnie z projektem grubość kostki  winna
wynosić 8 cm. Prosimy o skorygowanie zapisu przedmiaru.
Odpowiedź:
Na drogach i parkingu  należy przyjąć i wycenić kostkę betonową 8 cm

5. Prosimy  o  zamieszczenie  na  stronach  Zamawiającego  dokumentacji  technicznej  oraz
przedmiaru dotyczącego wykonania altany odpowiadającego faktycznemu zakresowi prac (pkt 13
rys. nr 1 – sytuacja)
Odpowiedź:
Należy wycenić wg kalkulacji indywidualnej – wg zamieszczonych rysunków.

6. Brak nakładów na dostawę i montaż kontenera na śmieci. 
 Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
 Nie wyceniać. Kontener inwestor dostarczy we własnym zakresie.

7.  Brak nakładów na uwidoczniony w projekcie (pkt 6A rys. nr 1 – sytuacja) plac przedwejściowy
z płyt kamiennych. 
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Wycenić z kostki brukowej jak w pk.6 rys. nr 1- sytuacja

8.  Brak nakładów na stabilizację cementem (50 kg/m²) podbudowy chodników – 2033,01 m². 
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Przyjąć w wycenie stabilizację cementem w ilości 50 kg na 20 m2.



9. W projekcie wskazano wykonanie podbicia ław fundamentowych ogrodzenia betonem gr.50 cm-
brak  takich nakładów w przedmiarze. 
Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
Nie przyjmować do wyceny. 

10. Prosimy o podanie prawidłowej wysokości ogrodzenia. Według rysunków raz wynosi ona
205 cm, a innym razem 140 cm.

Odpowiedź:
Należy wycenić i wykonać ogrodzenie frontowe o wys. 140 cm, pozostałe ogrodzenie systemowe o
wys. 205 cm

11. Błędnie wskazano obmiary dotyczące okładzin kamiennych, czapek ogrodzeniowych, ścian
betonowych,  ław  oraz  elementów  stalowych  ogrodzenia  kątowego.  Kolejno  winny  one
wynosić: 134.65m², 36m³, 12.25m³, 5m³, 18.36m²

Odpowiedź:
Wycenić zgodnie z przedmiarem.

12. Brak nakładów na dostawę i montaż cokołów betonowych słupków stalowych ogrodzenia
systemowego.

Odpowiedź:
Uwzględnić  w  wycenie  dostawę  i  montaż  cokołów  betonowych  przy  słupkach  stalowych
ogrodzenia systemowego zgodnie z rysunkiem – ogrodzenie segment S1, branża mała architektura.

Prosimy  o  podanie  podstawy  kalkulacji  oraz  obmiarów  dla  w/w  robót  przy  czym  udzielając
odpowiedzi na w/w pytania prosimy o przewidzenie niezbędnego dodatkowego czasu, koniecznego
na pozyskanie wycen i ofert uwzględniających wprowadzone przez Inwestora zmiany. Dodatkowo
zwracamy w tym miejscu uwagę, że udzielenie odpowiedzi typu “należy ująć w kosztach ogólnych”
lub  temu  podobnych,  naraża  Zamawiającego  na  wybranie  oferenta,  który  nie  dokona wyceny
wszelkich niezbędnych prac i czynności do wykonania zadania.

Uwzględniając   zapisy    SIWZ  pkt.  XVIII  „Opis  sposobu  obliczenia  ceny”  oraz  fakt

że  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  wynagrodzeniem

ryczałtowym /projekt  umowy § 3 ust.2/  Wykonawca jest  zobowiązany w wycenie   ująć

wszystkie  materiały  i  czynności  konieczne  do  wykonania  całości  robót  jak  podano  w

Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  oraz  w projekcie  budowlanym,

jak  również  wynikające  z  zapytań  ofertowych,  a  udostępnione  Wykonawcom

przedmiary  traktuje  się  jako  dokumenty  pomocnicze.   Zamawiający  będzie  wymagał

wykonania tych prac  bez dodatkowego wynagrodzenia.  

Dodatkowo  zauważamy,  że  w  zamieszczonych  na  stronach  Zamawiającego  przedmiarach  nie
uwzględniono poniższego zakresu prac.
1.  Wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  placu  zabaw  (warstwa  podkładowa,  nawierzchniowa,



warstwy podbudowy) – 758 m²,
2.  Wykonanie boków boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej gr. 2 cm, na podbudowie z
przepuszczalnego  podkładu  elastycznego  (granulat  z  lepiszczem  poliuretanowym  gr.  2  cm)
zasypanej piaskiem kwarcowym oraz warstw podbudowy z kruszywa – 819,85m²,
Wykonanie nawierzchni bieżni lekkoatletycznej – 1219,66 m ²,
Wykonanie skoczni w dal wraz z belką odbicia – 69,61m².
Wykonanie powierzchni żwirowej wokół bieżni – 465,66 m².
Prosimy o potwierdzenie, że w/w zakres nie wchodzi w skład obecnej inwestycji, ewentualnie o
zmianę przedmiarów (przy jednoczesnej zmianie kwoty,  jaką Inwestor zamierza przeznaczyć na
realizację inwestycji) w ten sposób, by powyższe elementy zostały objęte kalkulacją inwestora, a
tym samym oferentów.
Odpowiedź:
Powyższy  zakres  pkt.  1  i  pkt2.  nie  jest  przedmiotem  zamówienia,  a  dotyczy  budowy boiska
wielofunkcyjnego realizowanego wg oddzielnej umowy.

Dotyczy zapytania z dnia 26.03.2014

W związku z przygotowaniem oferty na w/w zadanie prosimy o uzupełnienie dokumentacji małej
architektury o rysunek kosza na śmieci z półwałków, rysunek ławki z rur , rysunek altany.  
Odpowiedź:
Rysunek ławki, altany i kosza został zamieszczony na stronie internetowej. 


