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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
14.02.2014r i 17.02.2014r j : 

Pytania dotyczące przedmiaru „Wentylacja mechaniczna, kotłownia”

1. Jaki  kolor  blachy należy przyjąć dla  płaszczy ochronnych z  blachy na zewnątrz  po
elewacji budynku – przewody wentylacyjne? Standardowy z blachy ocynkowanej czy z blachy
powlekanej pod kolor elewacji?
Odpowiedź:
Tak wycenić z blachy powlekanej pod kolor elewacji. 

2. Czy obudowa p. poż. przewodów wentylacyjnych powinna być wykonana za pomocą
płyt  PROMATETC  L-500  EI-60,  według  dokumentacji,  czy  jest  możliwość  zamiany
zastosowania tej obudowy na CONLIT +60 o odporności ogniowej EI-60?
Odpowiedź:
Jest możliwość zastosowania płyt zamiennych pod warunkiem, że ich odporność ogniowa jest
min. EI60. 

Pytania dotyczące przedmiaru „Boiska wielofunkcyjne”

1. W pozycji 13 brak podanej krotności=5 Prosimy o wskazanie sposobu naliczenia krotności?
Odpowiedź:

       Przyjąć krotność 5. 

Pytania dotyczące przedmiaru „Instalacje elektryczne”

1. Prosimy o udostępnienie szczegółowego przedmiaru robót z zestawieniem materiałów?
Odpowiedź:

Dokumentacja  nie  obejmowała  zestawienia  materiałów.  Wycenić  zgodnie  z  projektem  i
przedmiarem instalacji elektrycznej. 

Pytania dotyczące dokumentacji technicznej:

1. Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  zwieńczenia  studni  kanalizacyjnych  zwężką
redukcyjną ? 

2. Czy do wykonania warstwy filtracyjnej  drenażu ma być zastosowana geotkanina,  czy może
geowłóknina ? Prosimy po podanie szczegółowych parametrów.



3. Czy drenaż ma zostać wykonany w warstwie żwiru, czy grysu frakcji 8 – 16 mm ?
4. Czy  do  odbioru  robót  wymagane  będą  dokumenty  potwierdzające  wykonanie  badań  (np.

podłoża, podbudowy, beton) zgodnie z SST  ?  Czy koszt wykonania badań należy doliczyć do
ceny jednostkowej pozycji kosztorysowej ?

5. Czy ławy fundamentowe zostały wykonane z betonu wodoszczelnego wg. dok. proj. ? Czy 
Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowej izolacji w przypadku , gdy badania betonu 
wykorzystanego do wykonania ław fundamentowych wykażą, brak wodoodporności ? Czy 
Zamawiający dysponuje dokumentacją laboratoryjną potwierdzającą wodoszczelność mieszanki
betonowej wykorzystanej do wykonania ław fundamentowych ?

Odpowiedź:  na pyt 1do5 
Stan zerowy wraz z drenażem oraz z zewnętrznymi odcinkami kanalizacji został wykonany i
odebrany w pierwszym etapie i nie dotyczy obecnego przetargu. 

Zapytania z dnia 17.02.2014r 

1. Czy Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty w sanitariatach dla niepełnosprawnych uchwyty 
dla niepełnosprawnych, WC i umywalki dla niepełnosprawnych? Brak w przedmiarach.

Odpowiedź:
                Tak, zgodnie z projektem

2. W jaki sposób należy wykonać brodzik prysznicowy dla niepełnosprawnych, jako 
systemowy czy wbudować z płytek ceramicznych wraz z kratką odpływową?

Odpowiedź:
            Należy wykonać brodzik systemowy.

3. Brak w przedmiarach „Kotłownia” zasobnika CWU 500 l. Czy należy go uwzględnić
Odpowiedź:
Należy uwzględnić w wycenie

4. Czy prysznice w węźle sanitarnym trenera należy wyposażyć w kabiny prysznicowe czy 
zasłonki?

Odpowiedź:
           W wycenie przyjąć kabiny prysznicowe.

5. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 95-99. Co należy rozumieć przez drzwi 
aluminiowe z ościeżnicami regulowanymi? Drzwi ALU nie sa wykonywane z ościeżnicami 
regulowanymi.

Odpowiedź:
Należy przyjąć drzwi aluminiowe z ościeżnicą.

6. W części architektonicznej znajduję się plik A-24 Donice ozdobne. Czy należy je ująć w 
ofercie – brak w przedmiarach.

Odpowiedź:
Należy wycenić zgodnie z projektem.

7. Zwracamy się z prośba o szczegółowy przedmiar na wykonanie siedziska zewnętrznego. 
Plik A-23.

Odpowiedź:
Należy wycenić zgodnie z projektem


