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Wg rozdzielnika 

 

 

IR -271.8.2017           Tarnów dnia 05-05-2017 r.  

 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Przebudowa,rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania 

budynku parafialnego na funkcję domu kultury, zlokalizowanego na działkach nr 1548/1 i 

1548/2 w Woli Rzędzińskiej ogłoszonego na dzień 15-05-2017 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  02-05-2017 r :  

 

 

 

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. 

 Odpowiedź: Gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę tj. przebudowę, rozbudowę i 

zmianę sposobu użytkowania co stanowi podstawę realizacji inwestycji.   

 

2.W opisie podano, że drzwi należy wyposażyć w samozamykacze, na zestawienie stolarki brak 

informacji o samozamykaczach. Prosimy o wskazanie symbolu drzwi, które należy wyposażać w 

samozamykacz. 

 Odpowiedź: Tak jak w opisie drzwi do łazienki D2L- wyposażone w samozamykacz na rys. P2.  

 

 

3.W opisie podano, że drzwi należy wyposażyć pochwyt dla niepełnosprawnych, na zestawieniu 

stolarki brak informacji o tego typu pochwytach. Prosimy o podanie symbolu drzwi, które należy 

wyposażyć w pochwyt umożliwiający otwieranie drzwi osobom niepełnosprawnym. 

 Odpowiedź: Pochwyt umożliwiający otwarcie osobom niepełnosprawnym w drzwiach D2L 

(łazienka) oraz D2P (pom socjalne).  

 

4.Prosimy o wskazanie symbolu drzwi mających posiadać podwyższoną izolacyjność akustyczną, 

proszę o wskazanie min współczynnika izolacyjności akustycznej. 

 Odpowiedź: Drzwi D2P – pomiędzy salą 1 a salą 2. Min współczynnik izolacji akustycznej 

MRw=32 dB.  

 

5.W projekcie zapisano, że należy „w trakcie prac budowlanych ocenić ewentualna konieczność 

przemalowania” pokrycia dachu, prosimy o korektę przedmiarów w zakresie ewentualnej konieczności 

przemalowania istniejącego dachu lub prosimy o potwierdzenie, że ewentualna konieczność 

malowania dachu będzie skalkulowana jako robota dodatkowa (poza zakresem bieżącej oferty). 

 Odpowiedź: Przedmiotowa inwestycja nie będzie uwzględniała odnowienia istniejącego dachu.  

 

 

6.W projekcie zapisano, że „zakłada się wymianę okien i  parapetów w pomieszczeniu 

piwnicy. Przystępując do prac należy ocenić stan techniczny pozostałych parapetów i 

zdecydować o ewentualnej wymianie pozostałych”. Prosimy o odpowiednie skorygowanie 

przedmiarów o konieczność wymiany pozostałych parapetów. 
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 Odpowiedź: Wymiana parapetów tylko w części piwnicy i została uwzględniona 

w przedmiarze. Na pozostałej  części budynku zamontowane są nowe okna i parapety.  

 

 

7.Czy wyposażenie widoczne na rys. np. zmywarka, regały, szafa należy uwzględnić w ofercie. Jeśli 

tak prosimy o wyszczególnienie wyposażenia wraz z podaniem minimalnych parametrów. 

 Odpowiedź: Wyposażenia widoczne na rysunkach są uwzględnione w przedmiarach.  

 

 

8.Czy obiekt wyposażony jest w schodołaz, o którym jest mowa w opisie czy też zakup oraz dostawę 

schodołazu należy uwzględnić w ofercie. Jeśli tak prosimy o podanie minimalnych parametrów i 

skorygowanie przedmiaru. 

 Odpowiedź: Schodołaz jest uwzględniony w przedmiarach i należy go wycenić w ofercie.  

Model schodołazu typowy do 160 kg dostosowany do schodów.  

 

9.Na rysunkach wskazano wykonanie balustrady zewnętrznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 

budowlanej o rys. balustrady. 

 Odpowiedź: Należy wykonać balustradę zewnętrzną ze stali nierdzewnej.  

 

 

10.Na rysunkach wskazano wykonanie zadaszenia nad wejściem. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji budowlanej o rys. zadaszenia (ewentualnie o podanie wymiarów). 

 Odpowiedź: Należy  przyjąć konstrukcję daszku drewnianą pokrycie blachodachówką -taką jak 

na budynku głównym .  

 

 

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

prosimy o korektę przedmiarów. 

 Odpowiedź: Nie wyceniać.  

 

 

12.W informacji BIOZ zapisano, że w zakres prac m.in. wchodzi zatwierdzenie projektu i uzyskanie 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje 

aktualnym pozwoleniem na budowę czy też uzyskanie pozwolenia na budowę leży w gestii 

wykonawcy. 

 Odpowiedź:  Gmina posiada aktualne pozwolenie na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu 

użytkowania obiektu.   

 

 

13.W ekspertyzie technicznej opisano, że w części podpiwniczonej występują nieużywane pom. 

techniczne wypełnione śmieciami, pozostałościami po remontach, gruzem oraz „przedmiotami o 

trudnym do opisania przeznaczeniu” czy Zamawiający we własnym zakresie oczyści opisane 

pomieszczenia czy prace te należy ująć w ofercie? Prosimy o ewentualną korektę w przedmiarze. 

 Odpowiedź: Nieużywane pomieszczenie techniczne Zamawiający opróżni we własnym 

zakresie.  

 

 

14.Ekspertyza zaleca montaż ławy kominiarskich, prosimy o skorygowanie przedmiarów. 

 Odpowiedź: Nie wyceniać.  

 

 

15.Ekspertyza zaleca  wyrównać i przeczyścić istniejące rynny. Prosimy o skorygowanie przedmiarów. 
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 Odpowiedź: Nie wyceniać.  

 

 

16.W ekspertyzie wskazano uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących lub wykonanie na ich 

miejsce nowych tynków. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych opisujących wyżej 

wymienione prace. W przypadku braku takich pozycji prosimy o uzupełnienie. 

 Odpowiedź: Ubytki tynków są zawarte w przedmiarze w poz. 170 do poz. 175.  

 

 

17.W ekspertyzie zaznaczono, ewentualną potrzebę wzmocnienia fundamentów. Prosimy o wskazanie 

dokładnego zakresu prac oraz skorygowanie przedmiarów. 

 Odpowiedź: Nie wyceniać .  W razie potrzeby będzie to przedmiotem oddzielnego zlecenia.  

 

 

18.Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych dla poz. 65 oraz poz 69. 

 Odpowiedź:  Pozycje 65-69 wycenić zgodnie z przedmiarem.  

 

 

19.Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych obejmujących wykonanie nadproża stalowego N-03, 

N-04 oraz N-05. 

 Odpowiedź: Nadproża stalowe od N -01-N-05 zawarte są w przedmiarze w poz. 

68,69.  

 

 

20.Prosimy o wskazanie pozycji obejmujących dostawę i montaż wskazanych na rys. instalacji 

centralnego ogrzewania wentylatorów z wbudowanym czujnikiem obecności. W przypadku braku 

takiej pozycji prosimy o uzupełnienie. 

 Odpowiedź:  Wentylatory są zawarte w poz. 134 i 135.  

 

 

21.Prosimy o uzupełnienie instalacji elektrycznej o schemat rozdzielnicy RG. 

 Odpowiedź: Należy wykonać rozdzielnię typową zgodnie z projektem.  

 

 

 
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  u jąć 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 

 

 

 


