
W/g rozdzielnika 

IR.271.9.2017                               Tarnów, 2017-05-11

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na:   przebudowa,  rozbudowa  i  zmiana  sposobu
użytkowania  istniejącego  budynku  dawnej  kaplicy  na  budynek  użyteczności  publicznej
mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowie ogłoszonego na
dzień 18-05-2017 

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  08-05-2017 i z dnia 09-05-2017r : 

1 W dokumentacji  technicznej  w części  architektura nie  udostępniono opisu technicznego.
Opis  techniczny,  jest  integralną  częścią  dokumentacji  projektowej,  a  zatem  treść  opisu
technicznego  jest  niezbędny  do  właściwego  przeanalizowania  przedmiotu  zamówienia.
Prosimy  o  uzupełnienie  opisu  technicznego  dla  części  architektonicznej.
Powołując  się  na  art  43 PZP prosimy równocześnie  o  wydłużenie  terminu na
składanie ofert  w związku z koniecznością uzupełnienia opisu.

ODP. Opis techniczny dołączono według załącznika w dniu 09-05-2017r . 

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

Proponuje się montaż nawiewników higrosterowalnych np. firmy aereco EFR Preso w 
kolorze zbliżonym do koloru okna.

ODP. Nawiewniki należy montować w górnej części okna w pomieszczeniach: 

-1.10 (piwnica) - 2 sztuki

- 1.1 (piwnica) - 1 sztuka

- 1.3 (piwnica) - 1 sztuka

PARTER

1.7 - 1 sztuka

1.5 - 2 sztuki



1.3 - 1 sztuka

1.4 - 2 sztuki

1.2 - 1 sztuka

1.1 - 1 sztuka

1.8 - 2 sztuki

PIĘTRO

2.1 - 1 sztuka

2.2 - 1 sztuka

3 W  przedmiarze  przy  robotach  rozbiórkowych  nie  ujęto  pozycji  uwzględniających
wywiezienia gruzu samochodami (do 1km i za każdy rozpoczęty następny km). Prosimy o
uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje. 

ODP..Wywóz gruzu ujęty w poz.1.1.1 kalkulacja indywidualna rozbiórki. 

4 W projekcie przewidziano wykonanie przegrody poziomej P4, prosimy o wskazanie pozycji
przedmiarowych obejmujących ułożenie płyt OSB, izolacji z wełny mineralnej  oraz rusztu
drewniane pod płyty GK. W przypadku braku takich pozycji prosimy o uzupełnienie.

ODP. W projekcie  przyjęto  blachę  gr  7mm która  nie  musi  być  montowana  na
pełne  deskowania.  A ocieplenie  wełna  mineralna  ujęte  jest  w  poz.  izolacja
dachu. 

5 W przedmiarze w pozy. 1.22.8 ujęto izolacje poziome podposadzkowe ze styropianu gr 3
cm. Na rysunkach w opisach warstw znajduje się styropian gr 5cm. Prosimy o ujednolicenie
zastosowanych rozwiązań i korektę przedmiarów.

ODP..Należy przyjąć zgodnie z dokumentacja projektową – 5 cm.  

6 W przedmiarach nie uwzględniono wykonania gładzi gipsowych na ścianach. Prosimy o
uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje.

ODP. Przyjęto jako wyprawa tynkarska gładzona poz. 1.22 Roboty wykończeniowe parteru i
I pietra w  poz. 1.21.  

7 W przedmiarach nie uwzględniono gruntowania przed malowaniem ścian wewnętrznych i
sufitów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje.

ODP. Poz.1.25 malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem. 



8 W przedmiarze w poz. 1.24.3 ujęto do wyceny w formie kalkulacji indywidualnej – ladę.
Prosimy  o  wskazanie  wymiarów  lady  (długość,  szerokość,  wysokość)  oraz  materiału  z
jakiego ma zostać wykonana.

ODP. W pomieszczeniu biblioteki lada drewniana - na ściance murowanej szerokość 80,
długość  290cm,  wysokość  90cm-  wykonać  jako  całość  z  zestawem  szklanym
wydzielającym miejsce dla obsługi biblioteki- szczegółowy rysunek w zestawieniu stolarki
pod nazwą-ZS3

9 W  przedmiarze  w  dziale  1.27  elewacja  nie  przewidziano  przymocowania
płyt styropianowych  za  pomocą  dybli  plastikowych  do  ścian.  Prosimy  o  skorygowanie
przedmiaru.

ODP. Wykonac zgodnie z system,  z zasadami i sztuką budowlaną. 

10 W przedmiarze  w poz.  1.32.1 uwzględniono dostawę i  montaż  wycieraczek do obuwia.
Prosimy  o  informacje  jakiego  typu  mają  to  być  wycieraczki  (systemowe  w  profilach
aluminiowych czy zwykłe gumowe)? Prosimy o podanie wymiarów wycieraczki.

ODP.  Przy  wejściu  do  piwnicy  wycieraczka  systemowa  na  profilach
aluminiowych- wymiar 65x140 

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

ODP.         Nie wyceniać 

12 Prosimy o wskazanie pozycji  obejmującej oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych. W
przypadku braku takiej pozycji prosimy o uzupełnienie.

ODP.      Nie wyceniać. 

13 W  przedmiarze  uwzględniono  w  poz.  1.30.1  wykonanie  napisu  z  blachy.  Prosimy  o
dodatkowy opis umożliwiający poprawną wycenę.

ODP.    NAPIS   - nie wyceniać. 

14 Prosimy  o  potwierdzenie  wykonania  remontu  istniejącego  balkonu  zgodnie  technologią
ujętą w pozycjach 1.29.1-1.29.8. Jeśli nie, prosimy o dokładny opis, przekrój przez warstwy
balkonu oraz korektę przedmiarów.

ODP. Tak - Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz ze sztuką budowlaną. 



15 Prosimy  o  sprecyzowanie  zakresu  robót  dla  odnowienia  istniejących  schodów
prowadzących na piętro.

ODP. Przyjąć jak w przedmiarze poz. 1.26.1.

16 W ekspertyzie  technicznej  opisano,  że  w  części  podpiwniczonej  występują  nieużywane
pom.  techniczne  wypełnione  śmieciami  oraz  „przedmiotami  o  trudnym  do  opisania
przeznaczeniu” czy Zamawiający we własnym zakresie oczyści opisane pomieszczenia czy
prace te należy ująć w ofercie? Jeśli tak, prosimy o korektę w przedmiarze.

ODP.  Zamawiający oczyści we własnym zakresie. 

17 Przedmiar w poz. 6.1.8 ujmuje jako kalkulację indywidualną „bujaczek”. Prosimy o podanie
parametrów umożliwiające poprawną wycenę.

ODP. Przyjąć zgodnie z projektem i rysunkami przedłożonymi w zagospodarowaniu terenu 
– opis. 

18 Przedmiar w poz. 6.1.9 ujmuje jako kalkulację indywidualną „orbitrek”. Prosimy o podanie 
parametrów umożliwiające poprawną wycenę.

ODP. Przyjąć zgodnie z projektem i rysunkami przedłożonymi w opisie zagospodarowania 
terenu. 

19 Przedmiar w poz. 6.1.10 ujmuje jako kalkulację indywidualną „piaskownice”. Prosimy o
podanie parametrów umożliwiające poprawną wycenę.

ODP. Piaskownica drewniana wymiary jak w poz. 6.1.10  - 1,8 m x 1,8m 

20 Przedmiar  w  poz.  6.1.11  ujmuje  jako  kalkulację  indywidualną  „śmietnik”.  Prosimy  o
podanie zakresu robót umożliwiającego poprawną wycenę.

ODP. Należy wycenić wiatę śmietnikową o wym. 1,5 m x 1,5 m, konstrukcja,
obudowa  i  zabudowa  drewniana  z  zadaszeniem  pokrytym  blachą  (jak
pokrycie budynku), wraz z bramką zamykaną o szer. 1,5m. 

21 Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono „projektowane miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych z geokraty 50% po biologicznie czynnej”. Prosimy o wskazanie pozycji 
przedmiarowych obejmujących wyżej wymieniony zakres prac. W przypadku braku takiej 
pozycji prosimy o uzupełnienie.

ODP. Zawarta w Poz.4.2.5. 



zapytania z dnia 09-05-2017 r. 

22 Proszę o udostępnienie opisu architektonicznego. 

ODP. Opis został udostępniony. 

23 W przedmiarze brak pozycji  na wywozy gruzu z  terenu budowy, czy wykonawca może
dodać te pozycje do przedmiaru we własnym zakresie

ODP. Tak – wycenić wywóz materiałów rozbiórkowych na odległość do 1km.

24 Proszę  o  podanie  rodzaju,  parametrów  i  wymiaru  płytek  na  ściany  i  posadzki  jakich
zamawiający będzie wymagał. 

ODP.  Proszę  zastosować  w  pomieszczeniach  płytki  o  4  klasie  ścieralności  oraz
antypoślizgowość R9.  

25 Proszę o informację w których pozycjach przedmiaru ujęte zostały drzwi DZ2 i D4.

ODP.  Drzwi D4 zostały ujęte w pkt 1.23.1, a drzwi DZ2 należy przyjąć – 3,08m2. 

26 Proszę o informację w których pozycjach przedmiaru ujęte zostały zestawy szklane ZS1 i 
ZS2. 

ODP. W poz. 1,23.2 należy przyjąć zestaw ZS2 w ilości 31,83m2 , zestaw ZS1 – 11,05m2. 

27 Proszę o podanie współczynnika styropianu na elewacje EPS70. 

ODP.  W ścianach zewnętrznych lambda styropianu wynosi 0,038. 

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 Strona internetowa 
1 x a/a


