
Pytanie 1.

W celu wzniesienia budynku projektowanego w etapie pierwszym, należy wykonać szereg robót,

nie  przewidzianych  w  przedmiarach,  w  tym  między  innymi:  robót  ziemnych,  robót

fundamentowych,  wykonania  konstrukcji  ścian,  stropów, itd.  Czy roboty te  stanowią przedmiot

zamówienia? Proszę o doprecyzowanie i podanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Wymienione roboty nie są objęte przetargiem, są to roboty wykonane.

Pytanie 2.

Przedmiary nie przewidują wykonania wykopów pod wykonanie warstw posadzkowych. Proszę o

ich uzupełnienie.

Odpowiedź:  Przetarg  obejmuje  jak  w  przedmiarze.  Wykopy  pod  wykonanie  warstw

posadzkowych są wykonane.

Pytanie 3.

Opis  techniczny,  rysunki  i  przedmiary  opisujące  wykonanie  warstw  posadzkowych  są  ze  sobą

sprzeczne  –  w  opisie  technicznym  gr.  podsypki  piaskowej  określono  na  30  cm,na  rysunkach

przekrojów grubość ta wynosi 20 cm, a w przedmiarach 10 cm. Ponadto projekt przewiduje izolacje

termiczne podłogi wykonane z płyt XPS, podczas gdy w przedmiarach przewidziany jest styropian

EPS 200. Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstw i materiałów z których mają być one

wykonane.

Odpowiedź:  Proszę  zastosować  izolacje  termiczne  podłogi  wykonane  z  płyt  XPS  jak  w

projekcie.

Pytanie 4.

Liczba okien oraz drzwi w zestawieniu stolarki i rysunku są różne. Proszę o skorygowanie liczby

okien i drzwi w zestawieniu.

Odpowiedź: Liczba okien oraz drzwi ma być wykonana zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 5.

Przedmiary przewidują montaż drzwi wewnętrznych stalowych,  podczas gdy zaprojektowane są

drzwi płytowe drewniane. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Proszę zastosować drzwi stalowe wzmocnione zgodnie z przedmiarem.



Pytanie 6.

Przedmiary przewidują montaż  stolarki  okiennej  (  okna O1, O2, O3, O4) z PVC, podczas  gdy

zaprojektowane są one jako okna aluminiowe. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Montaż stolarki okiennej jak w przedmiarze.

Pytanie 7.

Proszę  o  określenie,  które  z  drzwi  przewidzianych  projektem  opisane  są  w  punktach  15-17

przedmiaru robót dotyczącego stolarki.

Odpowiedź: 

15. jedne drzwi skrzydło 1,0 x 200

      pozostałe skrzydła 0,9 x 200

16. skrzydła (90 x 200)

17. skrzydła (80 x 200)

Pytanie 8.

Projekt przewiduje montaż 6 szt. wycieraczek (po 3 szt. wewnętrzne i zewnętrzne), podczas gdy

przedmiary przewidują jedynie 4 szt. (2 szt. w przedmiarze dotyczącym docieplenia oraz 2 szt. w

przedmiarze dotyczącym podłóg i posadzek).

Odpowiedź: Proszę zastosować jak w projekcie 6 szt.

Pytanie 9.

W  projekcie  zagospodarowania  terenu  układ  warstw  chodnikowych  jest  następujący:  30  cm

pospółki,  20  cm  tłucznia,  3  cm  podsypki  cementowo-piaskowej,  kostka  gr.  8  cm.  Przedmiar

przewiduje wykonanie koryta o głębokości jedynie 20 cm, ułożenie warstwy tłucznia o grubości 15

cm oraz kostkę o grubości 6 cm. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź: Są to chodniki i płytka odbojowa, jak w przedmiarze.

Pytanie 10.

W projekcie przeczytać można, że na działce, na której będą wykonywane roboty budowlane rośnie

sosna. Proszę o określenie, czy będzie ona kolidowała z pracami. Jeżeli tak, proszę o określenie, czy

uzyskanie odpowiednich decyzji dotyczących wycinki, a także wniesienie stosownej opłaty leży po

stronie wykonawcy robót, czy Zamawiającego.

Odpowiedź: Na działce, na której będą wykonywane roboty budowlane nie ma drzewa – nie

rośnie.



Pytanie 11.

Projekt przewiduje nasadzenie 19 szt. iglaków – proszę o zapewnienie, że nasadzenie krzewów nie

stanowi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Przetarg nie obejmuje nasadzenia 19 szt. iglaków.

Pytanie 12.

Jako  paraizolacja  warstw  podłogowych  oraz  stropowych  zaprojektowana  została  folia  PVC

zgrzewana o grubościach odpowiednio 1 mm oraz 0,75 mm. Czy dopuszczalne jest zastosowanie

folii polietylenowej lub folii PVC o grubości 0,2 mm układanej na zakład?

Odpowiedź: Proszę zastosować jak w projekcie – folię zgrzewalną.

Pytanie 13.

W przedmiarze robót w zakresie: Izolacja cieplna-docieplenie, przyjęto ocieplenie ścian budynku

płytami z wełny mineralnej. Podobnie w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury

przyjęta  jest  wełna  mineralna  grubości  12  cm.  Natomiast  w  opisie  technicznym  projektu

wykonawczego  konstrukcji  jest  mowa  o  ociepleniu  ścian  styropianem  gr.  12  cm.  Prosimy  o

potwierdzenie, że do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku będzie wykorzystana wełna mineralna

gr.12 cm.

Odpowiedź: Ocieplenie ścian budynku ma być wykonane wełną mineralną.

Pytanie 14.

W przedmiarze robót w zakresie stolarki budowlanej (poz. 1 – 3) jest mowa o oknach O1,O2, O3,

O4, jako o oknach PCV. W dokumentacji na zestawieniu okien (rys. A-12), te same okna przyjęta

są jako aluminiowe. Proszę o wyjaśnienie jakie okna należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Okna PCV jak w przedmiarze.

Pytanie 15.

Proszę  o  wyjaśnienie  pozycja  przedmiarowa  nr  4  -  Przedmiar  Wyposażenie  oraz  elementy

wyposażenia.  Zakup  i  ustawienie  szafek  ubraniowych  wys.  2,4m  i  gł.  0,52m  -  94  szt.  

Czy  szafki  mają  być  dla  94  osób  czy  dla  188?  Jeden  ,,moduł"  szafki  pokazanej  na  rysunku

projektowym zawiera 2 miejsca ,,pułki" szatniowe. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź: Szafki mają być dla 94 osób.



Pytanie 16

Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić wszystkie pozycje przedmiarowe dotyczące instalacji c.o.

i przyłączy wod-kan ? Z projektu wynika że znaczną część prac należy wykonać w drugim etapie

robót.

Odpowiedź: Przetarg dotyczy zakresu robót przewidzianych w I etapie rozbudowy budynku

szkoły  plus  wykonanie  częściowego  II  obiegu  c.o.  przebiegającego  przez  budynek

wykonywany w I etapie - zakończenie rur w skrzynce podtynkowej.


