
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  10-05-2017: 

1 W  opisie  podano,  że  obiekt  jest  wpisany  do  gminnej  ewidencji  zabytków.
Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  pozwolenie
wojewódzkiego  inspektora  zabytków?  Jeśli  tak  prosimy  o  udostępnienie
skanu  pozwolenia  (opinii,  stanowiska)  wojewódzkiego  konserwatora
zabytków.
Odp. Uzgodnienie z konserwatorem – według załącznika. 

2 W dokumentacji  na  rys.  P.B.  PLAC ZABAW są  wyszczególnione  gra  „kółko
krzyżyk”  oraz  „klasy”  -  gry  te  nie  zostały  ujęte  w  udostępnionym
przedmiarze.  Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  we  własnym  zakresie
wyposaży  plac  zabaw  w  wyżej  wymienione  gry  czy  też  należy  je  ująć  w
ofercie. Jeśli  tak, prosimy o skorygowanie przedmiarów.

         ODP. Wycenić zgodnie z dodatkowym przedmiarem gry w poz 7.3.3 i 7.3.4. 

3 W  dokumentacji  na  rys.  P.B.  PLAC  ZABAW  zaznaczono  ogrodzenie  placu
zabaw,  jako  ogrodzenie  systemowe  wys.  1  m,  kolor  siatki  grafit,  furtka
pomarańczowa.  Prosimy  o  specyfikację  ogrodzenia  (rysunki,  wymiary,
długość  ogrodzenia,  wymiary  furtki).  Ogrodzenie  to  nie  zostało  ujęte  w
udostępnionym kosztorysie.  Prosimy o korektę przedmiarów.
ODP.  Całkowita  długość  ogrodzenia  13,50m,  w  tym  furtka  o  szerokości  1m.  Dodano  
ogrodzenie placu zabaw w przedmiarze w poz 7.2

4 Prosimy o specyfikację ławek, jakie mają zostać zamontowane.
Odp. Ławki parkowe wykonane ze stali, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na   

           wybrany kolor z palety RAL. Deski drewno iglaste. 

5 Prosimy  o  specyfikację  nawierzchni  jaka  ma  zostać  zamontowana  na  placu
zabaw.
ODP. Nawierzchnia bezpieczna typowa dla placów zabaw -np płyty elastyczne



6 Na rys.  zagospodarowania  jest  widoczny  kosz  na  śmieci.  Czy  dostawę  kosza
należy  ująć  w  ofercie?  Jeśli  tak  prosimy  o  specyfikację  oraz  korektę
przedmiarów.

         ODP. Dodano poz w przedmiarze 7.3.1

7 Na rys. zagospodarowania jest  widoczna tablica z regulaminem. Czy dostawę
tablicy  należy  ująć  w ofercie?  Jeśli  tak  prosimy  o  specyfikację  oraz  korektę
przedmiarów.

         ODP. Nie wyceniać. 

8 W  opisie  podano,  że  należy  odtworzyć  istniejące  malowidła  ścienne  oraz
podświetlić  je  punktowo.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  we
własnym zakresie odtworzy malowidła ścienne. 
ODP. Nie wyceniać. 

9 Prosimy  o  potwierdzenie,  czy  wyposażenie  np.  szafa  gospodarcza,  w
pomieszczeniu  1.4.  wchodzi  w  zakres  oferty.  Jeśli  tak  prosimy  o  min.
parametry umożliwiające jej wycenę.
ODP.  Wielofunkcyjna  szafka  gospodarcza  np.  metalowy  mebel  socjalny  służący  do
przechowania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp wymiar  100cm szer.

10 W  opisie  zasugerowano  ocieplenie  istniejącego  balkonu,  przedmiar  nie
uwzględnia ocieplenia.  Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie zakresu robót
dla renowacji  balkonu.
ODP. Ocieplenie balkonu ujęte jest  w poz 1.27.4

11 W  opisie  do  projektu  jest  informacja,  że  główne  drzwi  zewnętrzne  mają
zostać  wykonane  z  profilu  „ciepłego”  i  mają  naśladować  podziałami
istniejące  drzwi.  W  zestawieniu  stolarki  te  same  drzwi  opisane  są  jako
drewniane.  Prosimy  o  ujednolicenie  zastosowanych  rozwiązań  i  korektę
przedmiarów.
ODP.  We wspomnianym  zestawieniu  stolarki  drzwi  opisane  sa  jako  :kolor  imitujący   
drewno, odwzorować istniejące obecnie podziały. 

12 W zestawieniu stolarki  oraz w przedmiarze nie  ujęto drzwi do kotłowni EI60
– D2p. Prosimy o korektę przedmiarów.
ODP. w załączonym zestawieniu- korekta rys. P14. 

13 Na zestawieniu  stolarki  oraz  w  przedmiarze  nie  ujęto  informacji  zawartej  w
opisie  –  że  stolarkę  PCV  należy  wyposażyć  w  nawietrzaki  (jakie
nawietrzaki?)  oraz  cienkie  szprosy  okienne  naśladujące  obecne  podziały.
Prosimy o skorygowanie przedmiarów.
Proponuje  się  montaż  nawiewników higrosterowalnych  np.  firmy aereco EFR Preso  w  
kolorze zbliżonym do koloru okna. w załączniku zestawienie z zaznaczeniem w których  
oknach powinny się one znaleźć

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.

14 W przedmiarze nie  uwzględniono rozbiórki  istniejącego ogrodzenia,  prosimy
o skorygowanie przedmiarów.
ODP. Rozbiórkę ogrodzenia istniejącego uwzględnić w wycenie.  

15 Na  rysunku  zagospodarowania  terenu  istnieje  opis  ogrodzenia  murowanego
pełnego z ażurowymi przerwami.  Prosimy specyfikację,  o rysunki ażurowych
części  ogrodzenia  oraz  skorygowanie  przedmiaru  (ażur  zaznaczono  w  poz.
5.3.3-5.3.5  przy  ogrodzeniu  z  gabionów  (poz.  5.3)  a  nie  w  poz.  5.2.
ogrodzenie murowane pełne).  
ODP. Ogrodzenie pełne o wysokości 2m ma zostać wykonane od strony zachodniej  przy 
placu zabaw do do 1 przerwy drewnianej. Następnie zaczyna się ogrodzenie z gabionów  
pomiędzy  nimi  naprzemiennie  siatka  pod  pnącza(szer  1m)odcinek  pełny  z  gabionów  
(szer  4m),  oraz  odcinek  ażurowy  drewniany  (szer  1m-  deski  8cm  w rozstawie  3cm)-  
wychodzi 4 szt wypełnienia z siatki +4 szt. wypełnienia z drewna + 7 odcinków pełnych 
gabionowych o dł 4m.

16 Prosimy  o  uzupełnienie  rysunków,  na  których  zostanie  wskazane  gdzie  ma
zostać wykonane ogrodzenie pełne murowane, a w której części ogrodzenie z
gabionów.
ODP. pdf w załączniku z powiększonym zakresem- rysunek poglądowy nr P3. 

17 Prosimy  o  specyfikację  ogrodzenia  z  gabionów.  Prosimy  o  podanie
wymiarów gabionów oraz rodzaju kruszywa jakim mają zostać zasypane.
ODP. Gabiony szerokości 30 cm, siatka zgrzewana standardowe oczka , wypełnienie np. 
Kamień gabionowy 80-150  .

18 W  projekcie  na  rzutach  zaznaczono  zabezpieczenie  murków  oporowych
barierkami.  Prosimy  o  rysunek  barierek  oraz  o  specyfikację  (z  jakiego
materiału  mają  zostać  wykonane).  Prosimy  o  uzupełnienie  przedmiarów  o
brakujące  pozycje.  Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości
przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od
strony przestrzeni otwartej .Balustrady zewnętrze ujęte w poz 5.4.3
ODP. Balustrady zewnętrzne  powinny być wykonane  ze stali  -malowanej proszkowo-  
wysokość  do  wierzchu  poręczy  1,1m.  Wysokość  i  wypełnienie  płaszczyzn  pionowych  
powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób- wypełnienie pionowymi 
szprosami .Balustrady mogą zostać wykonane jako systemowe.

19 W  projekcie  zaznaczono  opaskę  żwirową  wokół  budynku.  Prosimy  o
wskazanie  pozycji  przedmiarowych  obejmujących  wykonanie  opaski
żwirowej.  W przypadku braku takiej  pozycji prosimy o uzupełnienie. 
ODP. Wycenić wg dodatkowego  przedmiaru pozycje 7.1 opaska żwirowa.



20 Czy  balustradę  na  istniejącym  balkonie  należy  wymienić,  czy  wyczyścić  i
odmalować balustradę istniejącą?
Odp. Balustradę należy zamontować nowa ze stali   ocynkowana malowana proszkowo.  
Ujęta w przedmiarze w poz 1.29.1

21 Prosimy  o  podanie  ilości  mb  barierek  zewnętrznych  oraz  o  uzupełnienie
przedmiaru.  W  przedmiarze  nie  ma  pozycji  dot.  konieczności  wykonania
balustrad zewnętrznych.
ODP.  22mb balustrady przy schodach zewnętrznych i pochylniach ujęte w przedmiarze 
w poz 5.4.3

22 Prosimy  o  wskazanie  pozycji  przedmiarowych  obejmujących  wykonanie
pochylni  oraz  schodów  terenowych.  W  przypadku  braku  takiej  pozycji
prosimy o uzupełnienie.
ODP. Ujęte w poz 4.3 podjazdy z kostki oraz w pozycji 4.3.6 schody

Otrzymują: 
1 x Strona Internetowa 
1 x a/a 


