
IR -271.2 .2014 r                                                                                                    Tarnów dnia 18.02.2014r 

Dotyczy:  postępowania  przetargowego  ogłoszonego  na  dzień  25.02.2014r   pn.:   Budowa  kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych   

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 13.02.2014r  t j : 

Dotyczy przedmiaru budowlanego:

1. Brak nakładów na ocieplenie kominów ponad połacią dachu (styropian gr 5 cm, tynk, inne) o których

mowa w treści opisu technicznego. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

   Uwzględniono w poz. 54 przedmiaru robót

2. Brak nakładów na zakończenie wywietrznikiem grawitacyjnym, systemowym kominów wentylacyjnych.

Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

   Uwzględniono w poz. 54 przedmiaru robót – wycenić dwa komplety wywietrzników

3. W opisie technicznym wskazano, że okna zewnętrzne winny mieć zamontowane nawiewniki,  a takiej

dyspozycji  na  zestawieniu  stolarki  jak  też  w kosztorysie  ślepym –  brak.  Prosimy o  doprecyzowanie

zapisów. Prosimy o uzupełnienie treści przedmiaru.

Odpowiedź: 

 Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem budowlanym. 

4. Brak  nakładów na wykonanie  dojścia  do klapy dachowej  (klamry stalowe)  o której  mowa w opisie

technicznym. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

  Nie wyceniać. 

5. Brak nakładów na poręcze ze  stali  nierdzewnej  pochylni  dla  niepełnosprawnych.  Prosimy o podanie

podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

    Wycenić zgodnie z projektem. 

6. Prosimy o szczegółowe określenie parametrów windy dla niepełnosprawnych



Odpowiedź: 

 Parametry windy podano  w  projekcie rys. A-01, A-07

7. Proszę o dołączenie rysunków konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnej (przedmiar poz. 36).

Odpowiedź: 

    Należy wycenić wg własnej kalkulacji

8. Z uwagi na zróżnicowanie płytek podłogowych oraz ściennych (np. różne płytki z kolekcji “QUARZITE)

prosimy o zróżnicowanie przedmiaru wskazanego w kosztorysie ślepym w ten sposób by umożliwiał on

prawidłową wycenę różnego rodzaju okładzin.

Odpowiedź: 

   Wycenić zgodnie z przedmiarem

9. Z uwagi na zróżnicowanie kostki brukowej np. grafitowa płukana, biała płukana, z wierzchnią warstwą ze

szlachetnego kruszywa, prosimy o zróżnicowanie przedmiaru wskazanego w kosztorysie ślepym w ten

sposób by umożliwiał on prawidłową wycenę kostki.

Odpowiedź: 

Wycenić zgodnie z przedmiarem

10. Brak  nakładów  na  izolację  termiczną  posadzki  sali  gimnastycznej.  Prosimy  o  podanie  podstawy

kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględniono w poz. 65 przedmiaru robót

11. Brak  nakładów  na  listwę  startową  do  izolacji  termicznej  ścian  zewnętrznych.  Prosimy  o  podanie

podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Montaż  listwy  startowej  wynika  z  oólnych  warunków  wykonawstwa  docieplenia  ścian  styropianem-

uwzględnić w wycenie

12. Brak nakładów na wycinkę drzew oraz planowane nasadzenia o których mowa w opisie (rysunek PZT –

02). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Nie wyceniać 

13. Prosimy o  udzielenie  informacji  czy wyposażenie  sportowe  sali  gimnastycznej,  jak  też  sali  spotkań

wykazane  w  projekcie  objęte  jest  zamówieniem.  Jeśli  tak  to  prosimy  o  szczegółowe  określenie



parametrów oraz o uzupełnienie przedmiaru Inwestorskiego o ten zakres prac. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie sportowe oraz wyposażenie sali spotkań nie jest przedmiotem przetargu.

14. Brak nakładów na wykonanie w pomieszczeniach mokrych izolacji z folii w płynie (2 warstwy – 1,5

mm). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem

15. Brak nakładów na obudowę pionów kanalizacji w pomieszczeniach mokrych wg. projektu – obudowa z

płyt np. UNIPLATE z rdzeniem z poliestru ekstrudowanego, pokrytego obustronnie siatką z tworzywa

sztucznego. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

W wycenie należy uwzględnić obudowę pionów kanalizacyjnych 

16. Brak nakładów na klapy dymowe klatki schodowej (klapa, centrala, sterowanie, okablowanie). Prosimy o

podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Nie uwzględniać w wycenie

17. Brak nakładów na drabinę służącą do wyjść na poddasze nieużytkowe i dalej na dach. Prosimy o podanie

podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie

18. Brak nakładów na płyty sufitowe demontowalne (sufit  sali  gimnastycznej– 8 sztuk) umożliwiających

dostęp do wentylacji  mechanicznej.  Prosimy o podanie  podstawy kalkulacji  oraz  obmiarów dla  w/w

robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie montaż płyt demontowalnych – szt.8

19. Brak nakładów na wykonanie krycia attyki (szczegół A, rysunek A – 05), gdzie uwidoczniono miedzy

innymi  krycie  blachą  PREFAZ  na  rąbek  podwójny.  Prosimy  o  podanie  podstawy  kalkulacji  oraz

obmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: 

Wycenić zgodnie z projektem

20. Przy robotach betonowych nie uwzględniono dodatku zapewniającego wodoszczelność i ochronę betonu



o czym mowa w opisach rysunków technicznych. Prosimy o uzupełnienie poszczególnych pozycji, które

wg zamówienia powinny zawierać ww. dodatek. 

Odpowiedź: 

Nie dotyczy tego zakresu robót

21. Brak nakładów na obudowę pionów kanalizacyjnych płytami  typu NIDA Hydro.  Prosimy o podanie

podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie

22. Brak  nakładów  na  zabudowę  przewodów  instalacji  wentylacji  mechanicznej.  Prosimy  o  podanie

podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie

23. Brak  nakładów  na  wykonanie  zbrojenia  siatkami  z  prętów  (Ø 6,  15x15cm  górą  i  dołem),  które

uwidoczniono na rys. A-16 (szczegół schodów zewnętrznych).  Prosimy o podanie podstawy kalkulacji

oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie

24. Brak  nakładów  na  zabezpieczenie  powierzchni  betonu  wystających  ponad  poziom  terenu  środkiem

PENETRON  LFH  (dotyczy  schodów  zewnętrznych).  Prosimy  o  podanie  podstawy  kalkulacji  oraz

obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie

25. Brak  nakładów  na  oporniki  betonowe  (10x10x18  np.  rysunek  A-18).  Prosimy  o  podanie  podstawy

kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie

26. Prosimy o uzupełnienie zapisów poszczególnych pozycji przedmiaru dotyczących stolarki otworowej o

wymagania  ponad standardowe (jak w rysunku A-21) np.  samozamykacze ,  szyldy antywłamaniowe,

szyby antywłamaniowe, listwy przyszybowe antywłamaniowe, dymoszczelność, izolacyjność akustyczna,

skrzydła wahadłowe itp.

Odpowiedź: 

    Wymagania ponadstandartowe wyszczególnione na rys. A-21 uwzględnić w wycenie



27. Prosimy o  uzupełnienie  zapisów poszczególnych  pozycji  przedmiaru  dotyczących  fasad  szklanych  o

wymagania ponad standardowe.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem -rys.A-22

28. Brak  nakładów  na  klapy  oddymiające  i  okna  napowietrzające  (centrala,  siłowniki,  okablowanie,

sterowanie) przewidziane do zainstalowania w fasadzie FS – 06. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji

oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie

29. Brak nakładów na wykonanie prac związanych z siedziskiem ozdobnym zewnętrznym (rysunek A-23).

Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w zakresu robót.

Odpowiedź: 

  Wycenić zgodnie z projektem rys. A-23

30. Brak nakładów na wykonanie prac związanych z dostawą donic ozdobnych zewnętrznych (rysunek A-

24). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Wycenić zgodnie z projektem rys. A-23

31. Brak nakładów przypisanych niezbędnemu rusztowaniu (np. sufity podwieszane, sufit sali gimnastycznej,

podbitka okapu, elewacja, inne). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: 

Uwzględnić  w  wycenie  nakłady na  rusztowania  w  robotach  na  sali  gimnastycznej  i  na  zewnątrz  przy

elewacji.

32. Brak nakładów na czas pracy rusztowania (np. sufity podwieszane, sufit  sali  gimnastycznej,  podbitka

okapu, elewacja, inne). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: 

Uwzględnić  w  wycenie  nakłady na  rusztowania  w  robotach  na  sali  gimnastycznej  i  na  zewnątrz  przy

elewacji.

33. Brak nakładów na wykonanie podbitki okapów (ruszt, panele, listwy narożne, końcowe i inne). Prosimy o

podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: 

Uwzględnić w wycenie 



Dotyczy przedmiaru boiska wielofunkcyjnego

34. Brak nakładów na krotność w poz. 130. prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: 

Przyjąć krotność 5

35. Brak nakładów na konstrukcję rurową oraz linki stalowe niezbędne do zainstalowania piłkochwytów (poz

430). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: 

Uwzględnić dostawę z montażem piłkochwytów z siatki na słupkach  z profili stalowych ocynkowanych

wykonanych analogicznie jak dla ogrodzenia wys. 4 m.

Udzielając odpowiedzi na w/w pytania prosimy o przewidzenie niezbędnego dodatkowego czasu,

koniecznego na pozyskanie wycen i ofert uwzględniających wprowadzone przez Inwestora zmiany. 

 

Uwaga ogólna!

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,

a udostępnione Wykonawcom przedmiary traktuje się jako dokumenty pomocnicze.   

   


