
IR -271.3.2019            Tarnów dnia 20-02-2019 r. 

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na  ”Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m.
Koszyce Wielkie na potrzeby przedszkola ” ogłoszonego na dzień 25-02-2019 r.  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /
Dz. U. z 2018 poz. 1986 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  16-
02-2019 r. : 

1. Poz. 110 wywiezienie gruzu – brak utylizacji gruzu czy Zamawiający posiada miejsce w 
zasięgu 4 km miejsce do składowania gruzu jeśli nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru 
robót do najbliższego punktu utylizacji gruzu oraz koszty utylizacji.
Odpowiedź: Koszty utylizacji gruzu uwzględnić w wycenie. 

2. Brak wykonania nowej wylewki dla pomieszczeń w których była wykonywana izolacja z
papy proszę o uzupełnienie wraz ze zbrojeniem.
Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie. 

3. Można się sugerować obmiarem ze skoro pominięto jedno pomieszczenie do wykonania
posadzek z płytek to również zostało ono pominięte do izolacji papą proszę o uzupełnienie
przedmiaru robót.
Odpowiedź:  W  wycenie  uwzględnić  wykonanie  izolacji  z  papy  w  pominiętym
pomieszczeniu.  W tych pomieszczeniach na izolacji z papy wykonać wylewkę cementową
zbrojoną. 

4. Ułożenie płytek dla pozycji od nr 490 -510 za mały obmiar  pom.1 -5,29m2 + pom. 5 -7,19
m2 + pom. 6 – 5,16 m2 + pom.8  - 5,00 m2 + pom.9 -4,86 m2 = 27,50 m2 brakuje 5,2
proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź: W poz. 490, 500, 510 przedmiaru doliczyć  5.2m2. 

5. Wentylator  łazienkowy  został  na  projekcie  przewidziany  dla  pom.  6,9  i  8  a  dla
pomieszczenia nr 5 już nie proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź:  Uwzględnić dodatkowy wentylator łazienkowy. 

6. Brak wyposażenia  w salach dzieci w szafy do przechowywania leżaków , leżaki czy one są
w  zakresie  niniejszego  postępowania  jeśli  tak  to  proszę  o  podanie  wymiarów  szafek
parametrów oraz ilość leżaków i ich wymiary, parametry.
Odpowiedź: Nie jest to przedmiotem postępowania – nie wyceniać. 

7. Dla pomieszczeń związanych z wydawaniem posiłków i zwrotem naczyń brak jest szafek
wiszących  oraz  szafek  z  blatami  roboczymi  ,  lodówki,  kredens  przelotowy  –  proszę  o



określenie czy niniejsze wyposażenie jest przedmiotem niniejszego postępowania jeśli tak to
proszę  dołączyć specyfikacje  mebli  ,  ich  wymiary i  z  jakiego materiału maja być,  oraz
parametry dla pozostałego wyposażenia.
Odpowiedź: Nie jest to przedmiotem postępowania – nie wyceniać. 

8.  Czy szafki  w pom.  nr  7  są  w zakresie  niniejszego postępowania  jeśli  tak  to  proszę  o
uzupełnienie przedmiaru robót i podanie parametrów i ilości szafek.
Odpowiedź: Nie jest to przedmiotem postępowania – nie wyceniać. 

9. Czy dla umywalek z których będą korzystać dzieci Zamawiający nie przewiduje montażu
mieszaczy  by  dzieci  się  nie  poparzyły  jeśli  tak  to  proszę  uzupełnić  przedmiar  i  podać
parametry urządzenia.
Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie. 

10.    W  pomieszczeniach  rozdzielni  posiłków  oraz  zmywalni  należy  zastosować  pod
umywalkowe separatory tłuszczu w przedmiarze robót brak proszę o uzupełnienie wraz z
podaniem parametrów urządzeń.
Odpowiedź: Nie wyceniać. 

11. Poz. 3.24 osłony grzejników proszę o podanie wymiarów . 
Odpowiedź: Wycenić wg kalkulacji własnej o wymiarach 200cm x 80cm – 6 szt. 

12. Czy  dla  zmywarki  z  funkcją  wyparzania  tem.  85C    Zamawiający  określa  jakieś  inne
parametry rozmiar, wyposażenie  jeśli tak to proszę o podanie .
Odpowiedź: Przyjąć zmywarkę standard z programem wyparzania. 

13. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu na zewnątrz budynku czy jest do wykonania w zakresie
niniejszego  postępowania  jeśli  tak  to  proszę  o  uzupełnienie  przedmiaru  robót  wraz  z
doprowadzeniem zasilania. 
Odpowiedź: Jest istniejący nie wyceniać. 

14.   Rozdział  2  dostosowanie wewnętrznej linii  zasilającej brak montażu kabla w rurkach
proszę o uzupełnienie przedmiaru robót wraz podaniem rodzaju kabla.
Odpowiedź:  W rozdz.  2  przedmiaru  elektrycznego  dodano  poz.  9  gdzie  uwzględniono
zaciągnięcie przewodów 5x DY16mm2.

15. Brak opraw ewakuacyjnych z piktogramami 5 szt.– proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź:  Oprawy  ewakuacyjne  z  piktogramem  obmiarowane  są  w  pozycji  46,  a  w
nowym przedmiarze v1 w poz. 47.

16. Brak zaprawy w celu zaprawienia bruzd dla poz. 31 , 50  proszę o uzupełnienie przedmiaru
robót.
Odpowiedź: Doliczono stosowne zaprawianie bruzd w obmiarze.
W załączeniu przedmiar z uzupełnionymi pozycjami. Dodane pozycje są w kolorze 
brązowym.



Ad. 15. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem obmiarowane są w pozycji 46, a w nowym
przedmiarze v1 w poz. 47.
Ad. 16. Doliczono stosowne zaprawianie bruzd w obmiarze.
 
W załączeniu przedmiar z uzupełnionymi pozycjami. Dodane pozycje są w kolorze 
brązowym.


