
 

(1)         PYTANIA  z  10.08.2016 r.  I  ODPOWIEDZI 
 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn. 
IDĘ DO PRZEDSZKOLA - 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” 

                   

Pytanie 1.  
 

Prosimy o uzupełnienie  dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem 
rodzajowa materiałów oraz parametrów technicznych. 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zestawienie stolarki okiennej rys. 19  i  stolarki drzwiowej rys. 20  
                

Pytanie 2.  
Prosimy o uszczegółowienie parametrów technicznych i wykończeniowych  dla obu wind ( kuchennej i osobowej). 
Odpowiedź: 
Parametry dla dźwigu kuchennego i podnośnika (windy) dla osób niepełnosprawnych zostały podane w specyfikacji 
technicznej na rys.3 PB , wykończenie należy przyjąć jako podstawowe, standardowe oferowane przez wybranego 
producenta. 
 

Pytanie 3  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowe o rysunki balustrad schodowych (wewnętrznej i zewnętrznej) 
balustrady dla podjazdu NPS oraz tarasowe 
Odpowiedź: 
W załączeniu Zestawienie balustrad – rys.21 
 

Pytanie 4  
Prosimy o sprecyzowanie czy drzwi zewnętrzne mają być aluminiowe czy z PCV. 
Odpowiedź: 
Drzwi zewnętrzne – aluminiowe, z profili ciepłych,   U max= 1,5 [W/(m

2
*K)]  

 

Pytanie 5  
Prosimy o wyjaśnienie z czego mają być wykonane parapety zewnętrzne, gdyż w opisie do projektu przewiduje się 
systemowe od producenta okien. Prosimy o dokładniejszy opis materiałowy wraz z podaniem koloru. 
Odpowiedź: 
Z blachy tytanowo- cynkowej, w nawiązaniu do istniejących. 

 
Pytanie 6  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z kosztami utylizacji gruzu. 
Odpowiedź: 

                       „Przedmiar Robót dołączony do Dokumentacji Projektowej, należy wyłącznie traktować jako materiał pomocny            
w  szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsięwzięcia objętego Projektem, i który nie jest podstawą 
do ustalenia umownej ceny” – zgodnie z informacją dla wykonawcy zamieszczona na str.2 SIWZ   oraz zgodnie            
z zapisem punktu XXVI. Opisu sposobu obliczenia ceny oferty:  

                       ppkt 4 str. 19 SIWZ 
„Dołączony do SIWZ  Orientacyjny Przedmiar Robót,  ma  wyłącznie charakter orientacyjny, który Wykonawca może 
traktować  jedynie jako materiał pomocny przy kalkulowaniu umownej ceny.  
Ustalenie  umownej ceny w oparciu o Orientacyjny przedmiar robót stanowi wyłącznie ryzyko wykonawcy”.  

                       ppkt 3 str. 18 SIWZ 
„Umowna Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia i być skalkulowana                        
w oparciu o załączoną Dokumentację projektową, stanowiącą  Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.”                    

                       ppkt 5 str. 19 SIWZ 
„Umowna Cena musi zawierać wszelkie  wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu 
zamówienia, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  oraz  koszty robót, usług  i czynności 
nie ujętych, a których wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówieni i uzyskania założonego efektu końcowego zadania,…” 
 

                        Wobec przyjętego sposobu wynagrodzenia- „umowna cena” oraz zapisów w SIWZ - jw. i pozostałych Zamawiający nie 
dokona uzupełnienia przedmiaru robót.  
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Pytanie 7  
Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu niskiego. W opisie projektu blacha 
tytan-cynk na macie separacyjnej, w przedmiarach blachodachówka powlekana plastsolem. 
Odpowiedź: 
Pokrycie dachu niskiego należy wykonać z blachy  powlekanej, lakierowanej z fabryczną powłoką w kolorze szarym 
(np. grafit) układaną  na rąbek stojący. 

 

Pytanie 8 
Czy demontowana pompa ze studni drenarskiej (pompa odśrodkowa) jest przeznaczona do ponownego montażu, 
czy należy zastąpić ją nową pompą. 
Odpowiedź: 
Należy zastąpić ja nową pompą, ponieważ nie jest znany stan techniczny pompy istniejącej. 
 
Pytanie 9  
W przedmiarach brakuje prac związanych z demontażem i montażem nowego ogrodzenia z siatki wraz z dwoma 
furtkami wokół placu zabaw oraz ogrodzenia od strony tylnej elewacji wraz z wymianą  bramy wjazdowej. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów oraz podanie parametrów technicznych dla ogrodzenia oraz furtek i bram. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 6.  
Załączono rysunek nr 22 Ogrodzenie. 
 
Pytanie 10  
Na rysunku zagospodarowania terenu podaje się łączną powierzchnię utwardzeń placów i chodniki, miejsca 
postojowe, plac manewrowy, miejsca gromadzenia odpadów stałych (428m

2
). Prosimy o uzupełnienia przedmiaru o 

prace związane z rozbiórką starych nawierzchni i wykonaniu nowych (podbudowy, warstwy odsączające, krawężniki 
obrzeża, itp.) 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 6.  
 
Pytanie 11  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki przekrojów konstrukcyjnych przez nawierzchnię utwardzoną. 
Odpowiedź: 
Załączono rys. 23 Warstwy konstrukcyjne układu komunikacji. 

 
 
 
                             
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i łącznie z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania są 
obowiązujące dla Stron postępowania.  
 
               

 
 
          WÓJT GMINY 

              /-/ Zofia Świątek  
 
              

 
 
 
 
 
 

 
Wersja z podpisem elektronicznym.     
Dokument w oryginale podpisany przez Wójta Gminy.                  
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