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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
26.03.2014, 27.03.2014 i 28 .03.2014r: 

Pytanie1 
Brak obmiaru w pozycji nr 365 przedmiaru instalacje elektryczne/osprzęt  
Odp . Przyjąć 1 szt. 

Pytanie 2 
W  pozycji  200  i  210  przedmiary  Wykończenie/stolarka  drzwiowa  podane  są  drzwi  z
wysokoudarowego PCW o wym. 243x260cm oraz 370 x 260cm, natomiast w zestawieniu stolarki
drzwi  o  takich  wymiarach  oznaczone  DwAIu100+N1  i  DwAIu100+N2  wymienione  są  jako
aluminiowe.  Odwrotna  sytuacja  występuje  z  drzwiami  Dz180+N3  i  Dz180+N4,  które  w
zestawieniu oznaczone są jako PCW a w pozycjach 240 i 250 przedmiaru   Wykończenie/stolarka
aluminiowa jako drzwi aluminiowe. Prosimy o wyjaśnienie. 

Pytanie 3 
W pozycji 220 przedmiaru  Wykończenie/Stolarka aluminiowa przyjęto obmiar 11,96m2 a powinno
być 5,98m2 – 1 szt. drzwi DwAIu180. 

Pytanie 4 
W pozycji 230 przedmiaru  Wykończenie/Stolarka aluminiowa przyjęto obmiar 2,81m2 a powinno
być 5,72m2 – 2 szt. drzwi DzAIu90. 

Pytanie 5 
W pozycji 260 przedmiaru  Wykończenie/Stolarka aluminiowa przyjęto obmiar 5,18m2 a powinno
być 10,58m2 – 2 szt. drzwi DzAIu180. 

Odpowiedź na pytania  2 do 5 
Należy przyjąć do wyceny  zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie nawierzchnie utwardzone (tj. droga, place i chodniki) mają
być  wykonane  z  kostki  brukowej  „Stare  Miasto”  gr.  odpowiednio  *  i  6cm czy  Zamawiający
dopuszcza zamianę nawierzchni na drogach, placach, i parkingach na inną np. Behaton gr.8cm. 

Odp. Tak nawierzchnie utwardzone należy przyjąć tzw. „Stare Miasto”. 



Pytanie 7 
Brak w przedmiarach nakładów na większą część wyposażenia kuchni  - w przedmiarach ujęto
tylko poz.1,3,5 (1szt),  9,  14,  17,  ,22 zestawienia wyposażenia technologicznego kuchni.  Czy w
związku z tym należy wycenić wyposażenie zgodnie z zestawieniem czy przedmiarem?

Odp.  Wyposażenie kuchni należy wycenić zgodnie z podanym „zestawieniem wyposażenia
technologi kuchni”  umieszczonym w katalogu  przedmiary . 

Pytanie 8 
Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi  zgodę na cesję wierzytelności  z instytucją
finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. 
W związku z powyższym proszę o jednoznaczna odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na
taka cesję. Jeśli zgoda jest czymś ograniczona to proszę również o podanie warunków przy których
Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności. 

Odpowiedź:
Tak wyrazi zgodę. 

Zapytanie dot. nawierzchni poliuretanowej na boisku, bieżni oraz skoczni w dal

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie technologii w jakiej ma zostać wykonana nawierzchnia
poliuretanowa.  Pragniemy  zaznaczyć,  że  określona  przez  Zamawiającego  grubość  nawierzchni
poliuretanowej 2 cm nie występuje. 

W  związku  z  powyższym  prosimy  o  dokonanie  modyfikacji  zapisu  dotyczącego  grubości
nawierzchni wraz z potwierdzeniem technologii wykonania. 

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego   o
granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest
mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  poliuretanowych  (np.  Planomatic).
Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.  Grubość warstwy
ok. 8 mm. 
Górna warstwa  składa się z  z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym .  Układana jest  mechanicznie,  bezspoinowo, przy pomocy
rozkładarki  mas  poliuretanowych  (np.  Planomatic).  Granulat  EPDM mieszany jest  z  systemem
poliuretanowym (PU)  w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm 

Odpowiedź:
Powyższy zakres  nie jest przedmiotem zamówienia, budowa boiska wielofunkcyjnego,
bieżni oraz skoczni w dal  realizowana jest wg oddzielnej umowy z 2013r.


