
 

Wg rozdzielnika 

 

 

IR -271.1.2016  

Tarnów dnia 18-02-2016 r.  

 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 

istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce z przeznaczeniem na 

potrzeby świetlicy i przedszkola oraz dobudowa schodów zewnętrznych” ogłoszonego na 

dzień 25-02-2016 r.   

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych 

/Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  

17-02-2016 r :  

 

 

Pytanie 1 
Zamawiający w projekcie umowy dołączonym do SIWZ nie przewiduje 

żadnych kar umownych jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy. Umowa o 

roboty budowlane, jako umowa pomiędzy dwiema równymi stronami, winna w 

sposób sprawiedliwy zabezpieczać interesy stron. Z uwagi na powyższe 

prosimy o uzupełnienie projektu umowy o zapisy paragrafu §8 dotyczące kar 

umownych jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy, tj .:  

 Za nieterminowe przekazanie placu budowy w wys. 0,1% wartości 

umownej całości zamówienia za każdy dzień zwłoki;  

 Za spowodowanie przestoju prac z  przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wys. 0,1% wartości umownej całości 

zamówienia za każdy dzień przestoju.  

 Za zwłokę w dokonaniu odbiorów w wys. 0,1% wartości umownej 

całości zamówienia za każdy dzień zwłoki;  

 Za odstąpienie od realizacji przedmi otu umowy z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy,  Zamawiający zapłaci  

Wykonawcy karę w wysokości 15 % wartości umownej całości  

zamówienia;  

 

Odpowiedź: Zapisy w siwz i projekcie umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2 
Prosimy o wskazanie krotności dla poz. 260 przedmiaru „Wywiezienie 

gruzu…”. Przy obecnym zapisie wywiezienie gruzu uwzględniono na 

odległość do 1 km.  

 

Odpowiedź:  Przyjąć wywóz gruzu na odl. 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 3 
Prosimy o udostępnienie rysunków ukazujących wykonanie ścianek 

systemowych HPL i osłon grzejnikowych (przedmiar poz. 370 i 380).  



 

Odpowiedź:  

Wycenić zgodnie z przedmiarem i  projektem –wymiary podano w projekcie.  

 

Pytanie 4 
Brak nakładów na zbrojenie siatką stalową wylewek opisanych w poz .  390 i 

400 przedmiaru. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i podstaw 

kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź:  Wycenić zbrojenie siatką 62 m2 KNR 2-02 1106/07 

 

Pytanie 5 
Do wykonania izolacji pomieszczeń sanitarnych dokumentacja projektowa 

przewiduje wykorzystanie 2 warstw papy termozgrzewalnej natomiast poz. 

420 przedmiaru przedstawia użycie masy uszczelniającej. Prosimy o 

jednoznaczne określenie.  

 

Odpowiedź:  Izolacja pomieszczeń mokrych wg projektu : 2 x papa lub płynna 

masa SUPERFLEX  

 

Pytanie 6 
Brak nakładów na wykonanie cokolików dla posadzek opisanych w poz. 430 

przedmiaru. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i podstaw kalkulacji  

dla w/w robót.  

 

Odpowiedź:  Cokoliki ujęto w poz. 660 pomieszczenia sanitarne 

 

Pytanie 7 
Brak nakładów na wykonanie niezbędnego podkładu samopoziomującego pod 

wykładzinę z PCV (poz. 440 przedmiaru). Nie uwzględniono również 

wywinięcia wykładziny na ściany. Prosimy o podanie prawidłowego 

przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź:  Ujęto wylewkę zbrojoną  nie jest wymagana następna wylewka.  

 

Pytanie 8 
Prosimy o podanie wymagań dot. wyposażenia obiektu ukazanego w poz. 590 

–  610 przedmiaru.  

 

Odpowiedź: 

Poz. 590 do 610 należy przyjąć kalkulację własną:  

Szafa na leżaki z  płyty meblowej gr. ok 2 cm zamykana z  zamkiem 

meblowym, o wymiarach dł . 70 x  szer. 60x  wys. 200 cm.  

Ławka z drewna litego jasnego o długości 5,4 m szer. 35 cm .  30 haczyków.  

Wieszak na desce drewnianej z hacz ykami o zakończeniu bezpiecznym  30 

haczyków.  

 

 

 

 



Pytanie 9 
Brak nakładów na wykonanie gruntowania pod malowanie tynków opisanego 

w poz. 670 przedmiaru. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i  

podstaw kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź:  Wycenić gruntowanie 396 m2 KNR 2 -02 1134/02  

 

 

Pytanie 10 
Brak nakładów na wywóz i utylizację materiału z rozbiórki elementów 

opisanych w poz. 760. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i podstaw 

kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź:  Wywóz materiałów z rozbiórki ujęto w poz. 260 

 

Pytanie 11 
Brak nakładów na pomalowanie obudowy z płyt GK elementów instalacji  

sanitarnej i wod-kan. Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i podstaw 

kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź:   Malowanie ujęte w poz. 670 .   

 

Pytanie 12 
Brak nakładów na wykonanie przejść przez przegrody dla instalacji C.O. 

Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w 

robót.  

 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie.  

 

Pytanie 13 
Brak nakładów na wykonanie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych do 

wartości  EI 120 (Opis techniczny pkt.  6). Prosimy o podanie prawidłowego 

przedmiaru i podstaw kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź: 

Istniejące piony CO  Ø 25mm- 12 szt. 

Istniejący pion - woda zimna i ciepła i cyrkulacja – Ø 25mm – stropach 6 szt. 

Istniejące piony kanalizacyjne Ø 70mm - 4 szt. 

 

 

Pytanie 14 
Brak nakładów na wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy (opis 

techniczny pkt 8). Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i podstaw 

kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź: Nie wyceniać. 

 

 

 

 



Pytanie 15 
Brak nakładów na wykonanie w konstrukcji podestu przepustu rynnowego (rys 

1, rys. k. nr 2). Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i  podstaw 

kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź: Przepust wykonać wg. poz. 80  

 

Pytanie 16 
Brak nakładów na przeprowadzenie płukania instalacji i  grzejników (projekt 

instalacji sanitarnych pkt.8.2). Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i 

podstaw kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź:  Wycena wg poz. 1260  

 

Pytanie 17 
Brak nakładów na dostawę i montaż rury wywiewnej kanalizacji (projekt 

instalacji sanitarnych pkt.8.5). Prosimy o podanie prawidłowego przedmiaru i 

podstaw kalkulacji dla w/w robót.  

 

Odpowiedź: Wycena wg poz. 850. 

 

 


