
IR -271.5.2014 r                                                                                 Tarnów dnia 03.03.2014 r 

Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień  07.03.2014 r  pn.: „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałki”.  

                   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 26.02.2014 r  

Pytanie 1

Brak nakładów na projektowaną rozbiórkę istniejącej części sanitarnej oraz istniejącej szatni 
uwidocznione na rys. nr: 05 branży architektury. Prace niezbędne do wykonania ze względu 
na projektowaną połać dachową dla stanu po wyburzeniach. Dla ujednolicenia ofert 
sporządzanych na podstawie informacyjnego przedmiaru robót prosimy o podanie 
właściwego obmiaru robót oraz prawidłowych podstaw kalkulacji dla wykonania prac, w taki 
sposób, aby każdy oferta była porównywalna. Zrozumiałym jest dla nas że prace należy 
wykonać zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Wycenić rozbiórkę istniejącej szatni – kalkulacja indywidualna

Pytanie 2

Brak nakładów na tynkowanie oraz roboty malarskie zamurowanych otworów w części 
odbudowanej oraz przy wyburzeniach od strony istniejącej szkoły. Prosimy o 
potwierdzenie, że prace te nie należy wykonywać na obecnym etapie postępowania w 
przeciwnym razie prosimy o podanie właściwego obmiaru robót oraz prawidłowych 
podstaw kalkulacji dla wykonania prac, w taki sposób, aby każdy oferta była 
porównywalna. Nadmieniamy iż projekt nie zakłada wykonania takich prac.

Odpowiedź: Zamurowane otwory pozostawić w stanie surowym – tynki i malowanie 
wykonane będą w II etapie.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienia w zakresie materiału stosowanego na murowanie ścian. Projekt 
zakłada ściany gr. 30 cm z pustaka Thermopor P+W gr 30 cm zaś przedmiar wskazuje na 
ściany z pustaka MAX gr. 29 cm. Prosimy o sprecyzowanie materiału.

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem

Pytanie 4

Niewystarczające nakłady na wykonanie zasypania fundamentów (pow. 218,36 m2 zasyp 
na głębokość co najmniej 80 cm = 174,69 m3) od wewnątrz oraz brak nakładów na 
wykonania warstw przekroju tj. podsypki 20 cm oraz betonu konstrukcyjnego gr 10 cm. 
Prace te będą utrudnione w późniejszym etapie ze względu na zamknięcie obiektu murami
zewnętrznymi. Proponujemy wykonanie tego zakresu prac w obecnym etapie. Prosimy o 



wyjaśnienia w tym zakresie. W przypadku decyzji o wykonaniu w/w prac dla 
ujednolicenia ofert sporządzanych na podstawie informacyjnego przedmiaru robót 
prosimy o podanie właściwego przedmiaru robót oraz prawidłowych podstaw kalkulacji 
dla wykonania prac, w taki sposób, aby każdy oferta była porównywalna. Zrozumiałym 
jest dla nas, że prace należy wykonać zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Uwzględnić zasypkę 174 m3 z pozycji  KNR 4-01 tab. 105 kol. 03

Pytanie 5

Brak nakładów na wykończenie kominów ponad dachem. Prace niezbędne do wykonania 
dla prawidłowej realizacji obróbek blacharskich. Prosimy o wyjaśnienia w tym zakresie. 
W przypadku decyzji o wykonaniu w/w prac dla ujednolicenia ofert sporządzanych na 
podstawie informacyjnego przedmiaru robót prosimy o podanie właściwego przedmiaru 
robót oraz prawidłowych podstaw kalkulacji dla wykonania prac, w taki sposób, aby 
każdy oferta była porównywalna. Zrozumiałym jest dla nas, że prace należy wykonać 
zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Wycenić czapki kominowe z blachy powlekanej – 16,5 m2 z pozycji KNR 
2-02, tab.541 kol. 02. Ocieplenie kominów styropianem  gr. 5 cm poddasze – 85 m2 z 
pozycji KNR 017, tab.2609 kol. 01,02

Ocieplenie kominów styropianem gr. 5 cm nad dachem – 69 m2 z pozycji KNR 2-02 tab. 
2608 kol. 01

Pytanie 6

Brak nakładów na wykonanie ścian fundamentowych. W kosztorysie liczone jedynie ławy
żelbetowe. Dla ujednolicenia ofert sporządzanych na podstawie informacyjnego 
przedmiaru robót prosimy o podanie właściwego przedmiaru robót oraz prawidłowych 
podstaw kalkulacji dla wykonania prac, w taki sposób, aby każdy oferta była 
porównywalna. Zrozumiałym jest dla nas że prace należy wykonać zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Wycenić ściany fundamentowe betonowe z betonu B 20 gr. 30 cm 140 m2 z 
pozycji KNR 2-02 tab. 206 kol. 01,05. Izolacja pionowa ścian 140 m2 z pozycji KNR 2-
02 tab. 603 kol. 09/10

Pytanie 7

Projekt przewiduje wykonanie izolacji pionowej 2x papa na lepiku. Do kalkulacji przyjęto
jedną warstwę. Prosimy o potwierdzenie czy należy przyjąć tylko jedną warstwę papy czy
przyjąć do pozycji krotność = 2.

Odpowiedź: Uwzględnić drugą warstwę papy – krotność 2

Pytanie 8

Brak nakładów na rusztowania do prac murowych. Dla ujednolicenia ofert sporządzanych 
na podstawie informacyjnego przedmiaru robót prosimy o podanie właściwego 



przedmiaru robót oraz prawidłowych podstaw kalkulacji dla wykonania prac, w taki 
sposób, aby każdy oferta była porównywalna.

Odpowiedź: Nakłady na rusztowania uwzględnione w pozycji wykonania ścian.

Pytanie 9

Brak w przedmiarach nakładów na dostawę i montaż kontr łaty dla dachu projektowanego
i remontowanego. Dla ujednolicenia ofert sporządzanych na podstawie informacyjnego 
przedmiaru robót prosimy o podanie właściwego przedmiaru robót oraz prawidłowych 
podstaw kalkulacji dla wykonania prac, w taki sposób, aby każdy oferta była 
porównywalna. Zrozumiałym jest dla nas że prace należy wykonać zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Przedmiar poz. 690, 700, 930, 940 zawiera wykonanie łat i kontr łat

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że elementy (odpady) z rozbiórki dachu należy pozostawić na 
miejscu budowy. Brak nakładów na wywóz i utylizację. W przypadku gdy Zamawiający 
stwierdzi iż należy wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki, dla ujednolicenia ofert 
sporządzanych na podstawie informacyjnego przedmiaru robót, prosimy o podanie 
właściwego przedmiaru robót oraz prawidłowych podstaw kalkulacji dla wykonania prac, 
w taki sposób, aby każdy oferta była porównywalna. Zrozumiałym jest dla nas że prace 
należy wykonać zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie wywóz materiałów z rozbiórki dachu w pozycji 
rozbiórka pokrycia dachowego.

Pytanie 11:

Brak nakładów na dostawę i montaż kotew do mocowania mur łaty. Dla ujednolicenia 
ofert sporządzanych na podstawie informacyjnego przedmiaru robót prosimy o podanie 
właściwego przedmiaru robót oraz prawidłowych podstaw kalkulacji dla wykonania prac, 
w taki sposób, aby każdy oferta była porównywalna. Zrozumiałym jest dla nas że prace 
należy wykonać zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie kotwy do mur łat w pozycji wykonanie mur łat.

Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2014 r

Pytanie:
W załączonym do specyfikacji przedmiarze robót  brak jest pozycji , która by uwzględniała 
wykonanie ścian fundamentowych żelbetowych a które występują w dokumentacji projektowej – 
część konstrukcyjna rys. nr 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 

Odpowiedź:

Wycenić ściany fundamentowe betonowe z betonu B 20 gr. 30 cm 140 m2 z pozycji KNR 2-02 
tab. 206 kol. 01,05. Izolacja pionowa ścian 140 m2 z pozycji KNR 2-02 tab. 603 kol. 09/10


