
Wg rozdzielnika

IR -271.5.2017   Tarnów dnia 14-04-2017 r. 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
istniejących  pomieszczeń  w  budynku  szkoły  podstawowej  na  potrzeby  przedszkola
zlokalizowanej  na dz. nr 233/4 w miejscowości  Biała  ogłoszonego na dzień 20-04-2017 r.  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 
2015 poz. 2164 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  12-04-2017 r : 

BRANŻA BUDOWLANA:

1 Prosimy o  informację  czy  w ofercie  należy  uwzględnić  wyposażenie  obiektu  w
gaśnice? Jeśli tak,  prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź: 

Nie wyceniać. 

2 W przedmiarze nie  uwzględniono dostawy blatów roboczych z szafkami,  szafki
wiszącej,  szafek  ubraniowych  dla  dzieci,  szafki  na  leżaki,  kredensu
przelotowego,  lodówki,  zmywarko-wyparzarki.  Prosimy  o  informację  czy
Zamawiający  dokona  zakupu  i  montażu  szafek  oraz  urządzeń  we  własnym
zakresie,  czy  też  w/w  elementy  należy  uwzględnić  w  ofercie.  Jeżeli  tak,
prosimy  o  podanie  specyfikacji,  minimalnych  parametrów  i  ilości  sztuk.
Prosimy również o korektę przedmiarów.

Odpowiedź: 

Nie wyceniać. 

3 W  projekcie  przewidziana  jest  dobudowa   podestów  oraz  schodów
zewnętrznych,  prosimy  o  wskazanie  pozycji  przedmiaru,  która  obejmuje
wykonanie  konstrukcji  podestów  i  schodów  zewnętrznych  oraz  ich
wykończenia.  W przypadku braku takiej  pozycji prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Uwzględniono w przedmiarze w poz. 1190 - 1120, 1370. 
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4 W  projekcie  przewidziana  jest  dobudowa   rampy  dla  niepełnosprawnych,
prosimy  o  wskazanie  pozycji  przedmiaru,  która  obejmuje  wykonanie
konstrukcji  rampy  oraz  jej  wykończenia.  W  przypadku  braku  takiej  pozycji
prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: 

Uwzględniono w przedmiarze w poz. 1190 - 1120, 1370. 

5 Ekspertyza  techniczna  stanu  konstrukcji  i  elementów  budynku,  przewiduje
wykonanie  prac  naprawczych  zarysowań  istniejącego  stropu  nad  parterem.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o prace naprawcze.

Odpowiedź: 

Wycenić w pozycjach tynki ścian i stropów. 

6 Ekspertyza  techniczna  mówi  również  o  uzupełnieniu  istniejących  ścian  o
ewentualne ubytki w zaprawie. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: 

Wycenić w pozycjach tynki ścian i stropów

7 Ekspertyza  techniczna  informuje,  że  jeśli  podczas  wykonywania  prac  zostaną
zaobserwowane pęknięcia  fundamentów, ścian należy wykonać ich naprawę a w
przypadku  postępu  pęknięć  na  stropie  należy  powiadomić  projektanta  celem
dobrania  odpowiedniej  metody  naprawczej.  W  przedmiarze  nie  przewidziano
wyżej  wymienionych  prac.  W  projekcie  budowlanym  na  rysunku  przekroju
zapisano „Istniejące fundamentowanie do sprawdzenia na budowie”.  W związku
z  ryczałtowym  rozliczeniem  inwestycji  prosimy  o  przedstawienie  w  sposób
precyzyjny zakresu do wyceny.

Odpowiedź: 

Wycenić w pozycjach tynki ścian i stropów

8 W opisie  technicznym  zawarto  informację,  że  drzwi  budynku  wykonać  należy
jako  bezprogowe.  Na  zestawieniu  stolarki  brak  informacji,  które  drzwi  mają
zostać  wykonane  jako  bezprogowe.  Prosimy  o  korektę  opisu  drzwi  lub
jednoznaczne  wskazanie,  które  drzwi  i  w  jakiej  ilości  powinny  zostać
wykonane jako bezprogowe.

Odpowiedź: 

Wszystkie  drzwi  zaleca  się  wykonać  jako  bezprogowe,  jako  drzwi  z  progiem
dopuszcza  się  drzwi do pomieszczeń  technicznych  (8,  15)   i  kuchennych (9,10)
z wyłączeniem drzwi dw5 pomiędzy pomieszczeniem nr 2 i 10. 
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9 W przedmiarze w poz. 1050 ujęto 5 szt. okien o O1, w projekcie budowlanym na rzucie parteru
6 szt. okien oznaczonych jest symbolem O1 (5 szt ma ten sam wymiar, 1 szt. inny wymiar). 
Prosimy o korektę przedmiaru. 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć 6 sztuk okien oznaczonych jako o1 o wymiarach Hp=90, szerokości 150 cm i 
wysokości 165 cm, każde.

10 W przedmiarze w poz. 1080 ujęto 1 szt. drzwi dz2 , w projekcie budowlanym na rzucie parteru 
2 szt. drzwi oznaczono symbolem dz2. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź: 
Należy przyjąć 2 sztuki drzwi oznaczonych jako dz2.

11 W przedmiarze w poz.  1130 ujęto 1 szt.  drzwi wahadłowych dw4 o wymiarze 80x130,  w
projekcie budowlanym również drzwi dw4 mają wymiar 90x130, te same drzwi wahadłowe na
zestawieniu  stolarki  mają  wymiar  90x150.   Prosimy  o  korektę  przedmiaru.  Prosimy  o
wyjaśnienie i ujednolicenie opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: 
Należy  przyjąć  dwie  sztuki  drzwi  wahadłowych  o  wymiarach  skrzydeł
ruchomych  2  x  szerokość  :  40  cm i  wysokości  130 zawieszonych na  wysokości
20 powyżej poziomu posadzki tak jak pokazano na schemacie

12 Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  nie  wymaga  montażu  nawiewników
w  stolarce  okiennej.  W  przeciwnym  razie  prosimy  i  uzupełnienie  opisu
przedmiotu  zamówienia  o  poprawne  zestawienie  stolarki  okiennej  (wraz  z
rzutami) ukazujące rodzaj,  parametry, ilość i umiejscowienie nawietrzaków.

Odpowiedź: 

Ze  względu  na  stolarkę  PCV   wymagane  są   nawiewniki  okienne  i  jako  takie
należy  uwzględnić  je  w  wycenie,  typ,  wielkość  i  lokalizację  nawiewników
dostosować do wielkości pomieszczeń.

13 Prosimy  o  wskazanie  pozycji  przedmiaru,  która  obejmuje  wykonanie  komina
spalinowego  do  przewidzianego  kotła  dwufunkcyjnego.  W  przypadku  braku
takiej pozycji prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: 

Uwzględnione w przedmiarze budowlanym  i instalacja kotłowni.  

14 Prosimy  o  wskazanie  pozycji  przedmiaru,  która  obejmuje  montaż
mechanicznych  wentylatorów  kanałowych  w  pomieszczeniach  sanitarnych.  W
przypadku braku takiej  pozycji  prosimy o korektę przedmiaru.  

15 Czy  Zamawiający  pisząc  o  wentylatorach  mechanicznych,  przewiduje  montaż
wentylatorów kanałowych czy łazienkowych?

Odpowiedź  ad.  14  i  15  w  projekcie  przewidziano  montaż  trzech  sztuk
wentylatorów łazienkowych.  
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16 Na mapie  do  celów  projektowych  zapisano,  że  należy  dostosować  istniejące  przejścia  do
szerokości min 150cm i ukształtować spadki dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prosimy o
wskazanie pozycji w przedmiarach i wskazanie ilości m2 (istniejące dojście już poszerzone –
ma około 53 m2)

Odpowiedź: 

Uwzględnione w przedmiarze. 

17 Na mapie do celów projektowych zapisano, że  należy zaprojektować dojście o szerokości 150
cm. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarach ( z mapki mi wychodzi że jakieś 27 m2 ma
mieć projektowane dojście)

Odpowiedź: 

Uwzględnione w przedmiarze. 

18 W przedmiarze  w poz.  60 ujęto  wykucie  z murów 3 ościeżnic  ,  wg projektu 4 ościeżnice
powinny zostać usunięte. Prosimy o wyjaśnienie i  ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź: 

Jest  uwzględnione w przedmiarze   poz.  60 – 70.

19 W  przedmiarze  nie  przewidziano  gruntowania  roztworem  gruntującym  przed
izolacją  fundamentów. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź: 

Jest  uwzględnione w przedmiarze. 

20 W przedmiarze brak pozycji  krotności na wywóz ziemi (poz. 220). Prosimy o uzupełnienie
przedmiaru.

Odpowiedź: 

Wywóz ziemi na odległość 1 km – miejsce wskaże Inwestor. 

21 Prosimy  o  potwierdzenie  poprawności  ilości  przedmiarowej  z  branży  budowlanej  od  poz.
1380do poz .  1480 w związku z  faktem,  że ilość  tynków przewyższa  metraż  malowania  i
układania płytek na ścianach. 

Odpowiedź: Należy przyjąć w pozycjach: 

-  poz. 1420 przedmiar 874m2

-  poz. 1460 przedmiar 232m2

- poz. 1470 przedmiar 232m2
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-  poz. 1480 przedmiar 810m2

W pozostałych pozycjach przyjąć jak w przedmiarach. 

22 W projekcie nie ujęto wykonania gładzi gipsowych. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie
gładzi gipsowych na ścianach. Jeśli tak, prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź: 

Wycenić   gładzie  gipsowe  stropy  232m2,  ściany  810m2  -  doliczyć  własne
pozycje.  

23 W przedmiarze w poz.  680 oraz na zestawieniu więźby dachowej nie uwzględniono jednej
murłaty dł. 4,51 m, która wykazana jest na rysunku rzutu więźby dachowej. Prosimy o korektę
przedmiarów

Odpowiedź: 

Doliczyć do pozycji 680 – murłaty   0,12 m3. 

24 Brak  w  przedmiarze  osiatkowania  i  tynkowania  nadproży  stalowych.  Czy
Zamawiający  przewiduje  osiatkowanie  i  tynkowanie  nadproży.  Jeśli  tak,
prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź: 

Uwzględnione w poz. 630- 650, 

25 Brak  w  przedmiarze  osiatkowania  i  tynkowania  nadproży  stalowych.  Czy
Zamawiający  przewiduje  osiatkowanie  i  tynkowanie  nadproży.  Jeśli  tak,
prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź:  Jak podano w pkt. 24. 

INSTALACJE:

26   Prosimy  o  wskazanie  pozycji,  która  obejmuje  zestaw  wodomierzowy
składającego się z:

- wodomierza skrzydełkowego JS6,3 Dn25;

- zaworu zwrotnego antyskażeniowego typu EA;

- zaworu kulowego gwint.  Dn 32mm;

- złączki przejściowej  fi40PE/Dn32stal.;

- złączki przejściowej  Dn32stal/fi40PP;

- konsoli  wodomierzowej.
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w przypadku braku takiej  pozycji  prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Pozycja nr 6.25.

27 Prosimy  o  wskazanie  pozycji,  która  obejmuje  montaż  rury  ochronnej  DN75PE.
W przypadku braku takiej  pozycji  prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Pozycja nr 9.5.

28 Prosimy o potwierdzenie  poprawności  ilości  przedmiarowej  dla  poz.  8.1;  8.2 w
dziale Instalacja  kanalizacji  deszczowej.

Odpowiedź: Przyjąć jak w przedmiarach. 

29 Prosimy o potwierdzenie  poprawności  ilości  przedmiarowej  dla  poz.  9.1;  9.2 w
dziale Przebudowa przyłącza wodociągowego.

Odpowiedź: Przyjąć jak w przedmiarach. 

30 Prosimy o wskazanie  pozycji,  która obejmuje montaż pompy obiegowej,  pompy
cyrkulacyjnej,  oraz  zaworów  mieszających  w  przedmiarach  w  dziale
Technologia  Kotłowni.  W  przypadku  braku  takiej  pozycji  prosimy  o
uzupełnienie.

Odpowiedź: Pozycja nr 3.1

31 W  opisie  technicznym  projektu  przewidziano  osłony  na  grzejniki,  chroniące
przed  bezpośrednim  kontaktem  z  elementem  grzejnym.  Prosimy  o  wskazanie
pozycji,  która  obejmuje  montaż  osłon.  W  przypadku  braku  pozycji  w
przedmiarze  prosimy  o  uzupełnienie.  Prosimy  o  podanie  parametrów  osłon
oraz, w których pomieszczeniach mają zostać zamontowane i  w jakiej  ilości.

Odpowiedź:  Należy  przyjąć  osłony  z  płyty  MDF  gr.  12mm.   Maja  być
zastosowane  w  pomieszczeniach:  wiatrołap,  komunikacja,  szatnia,  wc  dzieci,
starszych, sala dla dzieci młodszych, łącznie – 10 szt.

32 W opisie instalacji c.o. przewidziano próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco. W przedmiarze
ujęto wyłącznie jedną próbę na gorąco. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:  Należy wycenić obie próby. 

33 W  przedmiarze  wykazano  8  szt.  baterii,  projekt  przewiduje  9  szt.  Prosimy  o
wskazanie poprawnej ilości i o korektę przedmiarów. 

Odpowiedź:  Należy wycenić 9 szt.  
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34 Prosimy  o  potwierdzenie  czy  wszystkie  baterie  (do  umywalek  i  do
zlewozmywaków)  mają  być  bateriami  termostatycznymi  (z  możliwością
nastawy temperatury).  

Odpowiedź: Tylko te które zlokalizowane są w pom. Wc dla dzieci

35 W  przedmiarze  nie  przewidziano  baterii  termostatycznej  (z  możliwością
nastawy  temperatury)  dla  natrysku.  Prosimy  o  informację  czy  baterię  należy
uwzględnić  w  ofercie.  Jeśli  tak  prosimy  o  skorygowanie  przedmiaru.
Odpowiedź: Tak należy uwzględnić

36 Projekt przewiduje montaż 1 natrysku oraz kabiny, brak pozycji  w przedmiarze.
Prosimy  o  informację  czy  natrysk  wraz  z  kabiną  należy  uwzględnić  w  ofercie.
Jeśli  tak prosimy o podanie wymiarów i skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź: Tak należy uwzględnić.  Wymiar 72x72 zgodnie z rysunkiem.

37 Prosimy o potwierdzenie poprawności przedmiarów poz. 6.22 i 6.23.

Odpowiedź: Przyjąć jak w przedmiarach. 

38 Projekt  przewiduje  montaż  3  misek  ustępowych,  miski  ustępowe nie  występują
w  przedmiarze.  Prosimy  o  informację  czy  miski  należy  uwzględnić  w  ofercie.
Jeśli  tak prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź: Tak należy uwzględnić

39 Czy  zamontowane  umywalki,  miski  ustępowe,  baterie  mają  być  dostosowane
dla  potrzeb  dzieci?  Jeżeli  tak,  prosimy  o  podanie  parametrów  oraz  korektę
przedmiaru.

Odpowiedź:  Tak mają być dostosowane dla  potrzeb dzieci  w pomieszczeniu Wc
dla dzieci zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi producentów urządzeń.

40 Prosimy  o  wskazanie  pozycji,  która  obejmuje  montaż  tulei  ochronnych  na
instalacji  kanalizacji.  W  przypadku  braku  takiej  pozycji  prosimy  o
uzupełnienie.

Odpowiedź: Pozycja nr 7.1

41 Prosimy o wskazanie  pozycji,  która obejmuje  montaż  ogranicznika  temperatury
powrotu.  W przypadku braku takiej  pozycji  prosimy o uzupełnienie.
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Odpowiedź: Pozycja nr 3.1

42 Prosimy  o  wskazanie  pozycji,  która  obejmuje  wyposażenie  punktu  pomiarowego  -  szafki
gazowej :

- rura przewodowa DN25;

- kurek główny gazowy DN32;

- nypel redukcyjny DN32/DN25;

- kolano DN25;

- łącznik DN25 do gazomierza;

- nakrętka DN32;

- zwężka stalowa DN25/Dn20;

W przypadku braku takiej  pozycji  prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Pozycja nr 5.8, 5.11, 5.12

43 Prosimy o wskazani pozycji w przedmiarze  malowania  rurażu gazowego prowadzonego w
wierzchu  ścian  farbą  podkładową  UNICOR  C  i  jeden  raz  nawierzchniową  żółtą.  W
przypadku braku takiej  pozycji  prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: :  Pozycja nr 5.6

44 Prosimy o wskazanie  pozycji  w przedmiarze,  która  obejmuje  montaż  kanałów powietrzno-
spalinowych  przy  połączeniu  kotła  z  kominem.  W  przypadku  braku  takiej  pozycji
prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:  Należy uwzględnić w wycenie system odprowadzania spalin SPS – 125/80   - 1
kpl. 

45 Rys.  3  Instalacji  wod-kan  –  rzut  parteru  przewiduje  montaż  rur  kanalizacji
sanitarnej  w  podwieszeniu.  W  projekcie  budowlanym  oraz  w  przedmiarze  nie
przewidziano  wykonania  sufitów  podwieszanych.  Prosimy  o  wyjaśnienie  i
wskazani  poprawnego  rozwiązania,  prosimy  również  o  ewentualną  korektę
przedmiaru.

Odpowiedź:  Należy  wykonać  miejscowe  obniżenie  sufitu  i  zabudowę  rury
kanalizacyjnej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

46 Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze, która obejmuje montaż zegara astronomicznego .
W przypadku braku takiej  pozycji  prosimy o uzupełnienie  przedmiaru.

Odpowiedź: 
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Zegar  astronomiczny  jest  jednym  z  aparatów  instalowanych  w  projektowanej
rozdzielnicy  głównej  RG  (poz.  4.1  przedmiaru),  którą  Oferent  winien
kalkulować  jako  kompletną,  prefabrykowaną  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.  Pod  słowem  kompletność  projektant  rozumie  prefabrykat
wyposażony  we  wszystkie  aparaty,  oprzewodowany,  połączony  i  poddany
próbom  w  zakładzie  prefabrykacyjnym  a  na  budowę  dostarczony  gotowy  do
podłączenia.  

47 Prosimy  o  wskazanie  pozycji  w  przedmiarze,  która  obejmuje  montaż  ochronnik
przepięciowego typu SPBT-12/280/4 .  W  przypadku  braku  takiej  pozycji  prosimy  o
uzupełnienie  przedmiaru.

Odpowiedź:  Aparat  w  postaci  ochronnika  przepięciowego  przedstawia
analogiczną sytuację jak w odpowiedzi do pkt. 46.

48 Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze, która obejmuje (wypożyczenie czy też zakup)
pilot  IR  do  programowania  dalleco.  W  przypadku  braku  takiej  pozycji  prosimy  o
uzupełnienie  przedmiaru.  

Odpowiedź: 

Pilot  IR  do  programowania  nie  jest  składnikiem  niezbędnym  do  prawidłowego
funkcjonowania  sterowania  oświetleniem sal,  stąd  też  informacja  podana  przez
projektanta  o  wariancie  zakupu  lub  wypożyczenia.  Do  decyzji  Oferenta
pozostaje  skorzystanie  z  opcji.  Koszt  zakupu  lub  wypożyczenia  należy  ująć  w
pozycji  5.13 przedmiaru robót.

Uwzględniając  zapisy   SIWZ pkt. XIII „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,  jak  również  wynikające  z  zapytań  ofertowych,  a  udostępnione

Wykonawcom  przedmiary  traktuje  się  jako  dokumenty  pomocnicze.

Zamawiający  będzie  wymagał  wykonania  tych  prac   bez  dodatkowego

wynagrodzenia.  

Otrzymują:

1 x Wykonawcy 

1 x Strona internetowa 

1 x a/a
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