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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej 21 w Swarzędzu”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Dotyczy: poz. 12 - przedmiaru - Osadzenie okien w połaci dachowej. Proszę o podanie wymiarów oraz 

jaki typ okna przyjąć do wyceny”.
Odpowiedź nr 1
Należy zdemontować jedna sztukę wyłazu dachowego, przeszklonego z kołnierzem (komplet) o wym. 

45x73 cm.

Zapytanie nr 2
„Dotyczy: Elementu „B" przedmiaru - Według przedstawionych obmiarów i opisu trudno o prawidłową 
wycenę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Proszę  o  przedstawienie  szczegółowego  zestawienie  stolarki 
drzwiowej oraz okiennej”.
Odpowiedź nr 2
Zestawienie stolarki – po dokładnych pomiarach przez firmę wykonawczą okien. 
Okna drewniane wymienić na okna z PCV z zachowaniem podziału i mają być            
uchylno – rozwieralne.

Zapytanie nr 3
„Dotyczy: Poz. 21 przedmiaru- dot. obróbek blacharskich - czy należy przyjąć blachę ocynkowaną czy 
można przyjąć cynk – tytan”.
Odpowiedź nr 3
Przyjąć blachę ocynkowaną.

Zapytanie nr 4
„Dotyczy:  poz.  51  -  przedmiaru  -  Ochrona  narożników  wypukłych  -  brak  w  przedmiarze  ochrony 
narożników  okien.  Proszę  o  sprecyzowanie  czy  w  w/w  oknach  nie  będą  montowane  listwy 
narożnikowe”.
Odpowiedź nr 4
Będą montowane listwy narożnikowe – zgodnie ze sztuką budowlaną. Ująć                        
w materiałach pomocniczych dla ocieplenia poz. 49.

Zapytanie nr 5
„Dotyczy: poz. 55 - przedmiaru - malowanie podokienników zewnętrznych - czy
można pominąć tę pozycję w przedmiarze a przyjąć w poz. 52 - obróbki blacharskie -podokienniki z 
blachy powlekanej zgodnie z katalogiem NNRNKB 202 054 -02”.
Odpowiedź nr 5
Nie pomijać tej pozycji.

Zapytanie nr 6
„Dotyczy: poz. 59 - przedmiaru - proszę o podanie obmiarów w m2. Ułatwi to wycenę Pozycji”.
Odpowiedź nr 6



Zapoznać się w terenie – wizja lokalna i ująć jak w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 7
Dotyczy: poz. 35 - przedmiaru - Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych. 
Obmiar  w/w  poz.  wg,  ORGBUD  ICRD  poz.  Z  0821  01  +  02  podaje  ilości  w  mb  .  natomiast  w 
przedmiarach podano w m2. Proszę o podanie właściwych obmiarów. Suma wyrażenia pokazanego w 
przedmiarze w żaden sposób nie daje wyniku - 99,64 m
Odpowiedź nr 7
Właściwy jest obmiar w mb. Suma wyrażenia pokazanego w przedmiarze jest prawidłowa tj. 99,64 m 
+  6  x  0,6  m  (uw.  jeden  ze  składników  wyrażenia  został  wydrukowany  z  błędnie  postawionym 
przecinkiem: jest 11,5 m , powinno być 1,15m).

Zapytanie nr 8
Czy  w  przedmiarach  uwzględniono  wykonanie  boni  zewnętrznych  istniejących  na  budynku  do 
wysokości gzymsu miedzykondygnacyjnego nad oknami parteru oraz elementów architektonicznych 
wokół okien.
Jeżeli  uwzględnione  są  w  poz.  49  -  przedmiaru  to  wsp.  1,5  do  R  oraz  wsp.  1,1  do  M,  są  nie 
wystarczające do pokrycia kosztów na wykonanie w/w elementów
Odpowiedź nr 8
Wykonanie docieplenia z zachowaniem architektonicznego wystroju ścian uwzględnione jest w poz. 49. 
Podtrzymuję przyjęte współczynniki.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości  uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 
08 . 06. 2010r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 08 . 06 . 2010r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


