
BZP.341-14/2010 Swarzędz, dnia 3 marca 2010r.

BZP.341-14/004/2010

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na: „Przebudowa istniejącego budynku produkcyjno – 
magazynowego  na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 19 w 
Swarzędzu”
Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający może udostępnić brakującą dokumentację dotyczącą zagospodarowania terenu,
balustrad oraz elewacji?

Odpowiedz nr 1:
Zagospodarowanie terenu pokazane jest w pliku: „obliczenia i opis pomocniczy do kosztorysu.pdf”  w 
katalogu:  „roboty  ogólnobudowlane”.  Załączamy osobny rysunek:  „Zagospodarowanie_akt.pdf”  oraz 
SwarzędzFM_09.02.2010_elew_wsch.pdf;SwarzędzFM_09.02.2010_elew_pn;SwarzędzFM_09.02.2010_
elew_pd.pdf; SwarzędzFM_09.02.2010_elew_zach.pdf. W katalogu „1”.
Balustrada  zabezpieczająca  rura  kwadratowa  40x40mm  i  20x20mm,  stalowa  malowana  farbą  do 
metalu, na kolor jasny popiel  RAL 9006 montowana, do ram stalowych wokół okien (patrz rysunki 
elewacji, przekroje)

Pytanie nr 2: 
Prosimy a załączenie inwentaryzacji budynku do przebudowy.

Odpowiedz nr 2:
Załączamy inwentaryzację budynku w plikach: 
Inwentaryzacja  _ 0. Parter.pdf; Inwentaryzacja  _ 1. PIĘTRO.pdf; Inwentaryzacja  _ 2. II 
PIĘTRO.pdf; Inwentaryzacja  _ 3. DACH.pdf; Inwentaryzacja _EL-PD.pdf ; Inwentaryzacja 
_EL-PŁ.pdf; Inwentaryzacja _EL-WS.pdf; Inwentaryzacja _EL-ZA.pdf; Inwentaryzacja _przA-
A.pdf; Inwentaryzacja _przB-B.pdf; Inwentaryzacja _przC-C.pdf. W katalogu „2”.

Pytanie nr 3: 
Czy  zamawiający  może  zamieścić  czytelną  dokumentację  dotyczącą  instalacji  wod.-kan  i  co  -
wersja udostępniona jest nieczytelna?

Odpowiedz nr 3:
Załączamy wyraźniejsze rysunki katalogu „3 BudMieszkSwarzPDF” (pliki IS1.pdf  – 18.pdf)

Pytanie nr 4:
Czy miejsca parkingowe na sąsiedniej działce - o których jest mowa w opisie - będą wykonywane w 
ramach lego przetargu, Czy kolejnej  realizacji ?

Odpowiedz nr 4:
Miejsca parkingowe na sąsiedniej działce będą wykonywane w ramach odrębnej inwestycji.

Pytanie nr 5:
W opisie zawarta jest informacja o miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych. Czy Inwestor 
zakłada przystosowanie  budynku dla osób niepełnosprawnych? Dokumentacja rysunkowa nie 
wskazuje na to.

Odpowiedz nr 5:
Teren wokół budynku jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W odległości 7,05 m od 
budynku zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Zakłada się, że komunikacja osób niepełnosprawnych odbywać się w poziomie przyziemia, 
budynek nie jest wyposażony w dodatkowe urządzenia dla niepełnosprawnych.
Pytanie nr 6:
Warstwy dachu  - prosimy o wyjaśnienie opisu warstwy S3 na rysunku "Przekrój B-B", w
szczególności montażu papy jako pokrycia do wełny mineralnej.

Odpowiedz nr 6:
S4_ zaprojektowano docieplenie ze  styropianu.  Informacje w załączniku w katalogu 6”  (plikiS4; 
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img077).
Pytanie nr 7:

 Prosimy o udostępnienie dokumentacji dot płyty żelbetowej gr, 8cm w miejscach dawnych 
świetlików,istniejące rysunki nie pozwalają na  wycenę elementu.

Odpowiedz nr 7:
Demontaż jednego świetlika w osiach 3-4 i A-B-C /1 +1/2przęsła/ Informacje w załączniku : 
katalog „7” plik: img076.pdf

Pytanie nr 8:
Niezgodność w wartościach hp (wysokość parapetu) na -rzutach w stosunku do przekrojów.

Odpowiedz nr 8:
Okna  montowane są na trzech różnych wysokościach. kuchenne hp=110cm; w pokojach 
hp=65 i hp=0. Prawidłowe dane na rzutach.

Pytanie nr 9:
Prosimy o udostępnienie rysunków elewacji.

Odpowiedź nr 9:
Rysunki elewacji (inwentaryzacja oraz po dociepleniu) załączone są w katalogach 1 i 2.

Pytanie nr 10:
Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych świetlików z podaniem m.in. Kątów nachylenia 
konstrukcji.

Odpowiedź nr 10:
Rysunki świetlików znajdują się w zestawieniu stolarki, kąt nachylenia świetlika dachowego 28stopni.

Pytanie i odpowiedź nr 11:
Prosimy o wyjaśnienie następujących naszych wątpliwości zawartych w kosztorysie na roboty budowlane:

a) poz. 6 - prosimy o potwierdzenie przyjętej jednostki miary w pozycji - czy nie winna ona wynosić 
m2 względnie zmienić ilość ościeżnic do wykucia na 12 szt.

W pozycji 6 powinna być przyjęta jednostka – [szt.], w związku z tym ilość robót powinna 
wynosić 12 szt.

b) poz. 38 i poz. 39 - prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć do wyceny  wywóz materiałów 
podemontażowych  jedynie   odległości 2km. Prosimy informację czy w odległości 2 km od 
miejsca placu budowy znajduje się wysypisko śmieci.
W pozycjach 38 i 39 przyjęto odległość wywozu 2 km. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 
może mieć miejsce na najbliższym dla inwestycji Składowisku Odpadów Komunalnych 
znajdującym się przy ul. Świerkowej 1, w Rabowicach (62-020 ; Telefon: 61 817-34-21).Gruz 
betonowy i ceglany przyjmowany będzie bez opłat, reszta odpadów w cenie ok. 173 zł brutto / t. 
Odległość składowiska od planowanej inwestycji wynosi ok. 4 km. Oczywiście możliwe jest 
znalezienie bliższego miejsca utylizacji gruzu w samym Swarzędzu w odległości 2 km.

c) poz.   50  -  prosimy  o  potwierdzenie  przyjętej   ilości  zbrojenia  -przyjęta ilość jest 
zdecydowanie za mała - ok. 0,04 kg.
W pozycji 50 można przyjąć procent zbrojenia na poziomie 30 kg / m3. Stąd ilość robót powinna 
wynosić 0,0405 t.

d) poz.    95    -    prosimy   o   potwierdzenie    przyjętej    ilości    ścianek działowych.
W pozycji 95 ilość robót powinna wynosić 0, gdyż wszystkie ścianki działowe zostały ujęte w 
dalszych pozycjach. 

e) poz. 121 - prosimy o informację ile rr2 rusztowania należy przyjąć jako 1 kpl.
W pozycji 121 opisano rusztowanie w sposób uproszczony dając oferentowi możliwość własnej 
kalkulacji pracy rusztowań w zależności od sposobu prowadzenia robót (np. czy rusztowanie 
będzie służyło jednocześnie do montażu konstrukcji wsporczej pod otwory okienne na elewacjach 
zachodniej i wschodniej oraz do docieplenia elewacji). W takim przypadku można było jako 1 kpl. 
przyjąć całość powierzchni elewacji 1997,18 [m2]. Przyjęcie do kalkulacji 1 lub 20 kpl. (jako ilości 
stanowisk) rusztowań nie ma wpływu na cenę, bowiem oferent  sam podaje cenę (R,M,S) za 1 
kpl. do kalkulacji pracy rusztowań. 

f) poz.   122  -  czy  Zamawiający  może  sprecyzować  zapis  podając orientacyjną ilość drobnych 
elementów do demontażu i ponownego montażu? 
Pozycja 122 obejmuje demontaż 4 szt. lamp oświetleniowych, ok. 100 mb przewodów instalacji 
elektrycznej, ok.150 mb przewodów instalacji odgromowej.

g) poz. 128 - prosimy c potwierdzenie przyjętej ilości pokrycia papą termozgrzewalną - czy ilość ta 
nie  powinna  być większa? Zapis pozycji wskazuje również na ułożenia papy z wywinięciem na 
murki attyki a przyjęta ilość jest równa ilości Izolacji (poz. 127),
W pozycji 128 ilość powierzchni pokrycia papą termozgrzewalną nie zwiększono o wywinięcie na 
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murki attyki  wychodząc z założenia, że zgodnie z zasadami przedmiarowania dla KNR-W-2-02 dla 
rozdziału 5 „pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez 
odliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp.” W kalkujacji8 założona jest 15 % 
dodatkowej papy przewidzianej m.in. na wywinięcia na murki.

h) poz. 130 - prosimy o potwierdzenie przyjętej ilości obróbek z papy kominów.
W pozycji 130 należy przyjąć ilość robót 22,31 m2

Pytanie nr 12:
Czy izolacja dachu wykonana jest  ze styropianu jak jest w przedmiarze czy z wełny jak jest w 
projekcie.

Odpowiedź nr 12:
W projekcie i kosztorysie izolacja na dachu jest ze styropianu.   

Pytanie nr 13:
Proszę o podanie technicznego rozwiązania montażu okien w szczególności montażu do wypełnienia 
styropianowego nad oknami.

Pytanie nr 14:
Prosimy o dostarczenie rysunku szczegółowego sposobu montażu wypełnienia ze styropianu wraz z płytą 
GK nad oknami.

Odpowiedź nr  13 i 14:
Techniczne rozwiązanie montażu okien pokazane jest w plikach: Montaż ram stalowych_1.pdf; Montaż ram stalowych_2.pdf; 
Detal montażu okien.pdf znajdujących się w katalogu „13”.

Pytanie nr 15:
Prosimy o podanie rozważania technicznego wykonania warstwy wyrównawczej pod  wykładzinę . 
W  projekcie podano wyrównanie z kleju do płytek grub. 1-2 cm co jest chyba pomyłką.   Proszę o 
podanie faktycznej grubości tej warstwy wyrównawczej , gdyż ze względu na inwentaryzacji  
wysokościowej stropów me można tych wymiarów zweryfikować.

Odpowiedź nr 15:
Warstwa wyrównawcza grubości 3 - 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych.
Posadzka z płytek PCW, klejona z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem materiałów 
płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
Ze względu na zwiększenie wysokości posadzki należy podnieść sufit podwieszony, tak by finalnie uzyskać wysokość w świetle 
2,5m.

Pytanie nr 16:
Prosimy o podanie sposobu izolacji pomieszczeń mokrych tj. łazienek li II piętra - brak w projekcie. 

Odpowiedź nr 16:
W łazienkach i kuchni: 

• gruntowanie podłoży posadzkowych preparatem np. Unigrunt

• warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonac z masy szpachlowej np. Atlas Ten 10 gr.15mm 
zatarte na ostro

• elastyczny szlam uszczelniający  np. firmy Remmers podposadzkowy

• taśma przyścienna uszczelniająca

• posadzki płytkowe - płytka 30x30 antyposlizgowa 
Pytanie nr 17:

Czy na korytarzu w klatce A ( i II piętra są ściany do wyburzenia . Czy demontażowi podlegają 
również drzwi i okna , gdyż nie wynika to jednoznacznie i rzutów tych kondygnacji.

Odpowiedź nr 17:
Tak ścianki , okna i drzwi są do wyburzenia. Roboty ujęte są w przedmiarze robót.

Pytanie nr 18:
Co  to  jest  wieniec  H=28  zaznaczony  w  kolorze  czerwonym  miedzy  osiami  K-L  na  rzucie  II
piętra , gdzie znajdują się szczegóły tego wieńca ?

Odpowiedź nr 18:
Wieniec istniejący - wynikający z inwentaryzacji.

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji ATH lub innej edytowalnej?

Odpowiedź nr 19:
Zamawiający nie jest  w posiadaniu przedmiarów w żadnym formacie edytowalnym i  nie  udostępni 
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powyższych. Załączone na stronie internetowej pliki  w formacie PDF można przekształcić w wersję 
edytowalną  za  pomocą  oprogramowania  Adobe  Acrobat  lub  przetworzyć  za  pomocą  dowolnego 
oprogramowania OCR np. Fine Reader firmy Abbyy. 

Pytanie nr 20:
Prosimy o przedłużenie terminu otwarcia ofert na 15.03.2010r z uwagi na brak przedmiarów w wersji  
edytowalnej, uniemożliwiający właściwe przygotowanie oferty w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź nr 20:
Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania jakiejkolwiek dokumentacji w wersji edytowalnej.
Zamawiający zmienia termin złożenia i otwarcia ofert zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia oraz 
informacją podaną poniżej.

Pytanie nr 21:
W związku z zamiarem złożenia oferty na przetarg jak wyżej niniejszym pismem zwracamy się  z 
uprzejmą prośbą  o wyjaśnienie  następujących  naszych wątpliwości zawartych w kosztorysie na 
roboty budowlane :  -    poz.  55  -  prosimy  o  informacją,  czy  przyjęta  ilość  15  ton  wykonania 
konstrukcji  stalowej  wsporczej  pod  wzmocnienie  ścian  osłonowych  jest  wartością  poprawną. 
Prosimy o dołączenie do dokumentacji zestawienie stali.

Odpowiedź nr 21:
Załączamy obliczenia pomocnicze ( w katalogu 21 img070, img 071 ...) dotyczące konstrukcji stalowej 
opisanej w odpowiedziach 13 i 14.
2 x ceownik 200 z przewiązkami  1mb= 40,13 kg
3 x (67 + 6 + 37 + 6 ) x 40,13 = 13965,24 kg
2 x kątownik 50x50x5 z przewiązkami  1mb= 20,4 kg
(2 x 2,38  + 2,23) x (6 +9) + (2 x 1,78 + 1,63) x (29 + 33) + (2 x 1,78 + 2,23) x ( 6 + 2) +(2 x 1,78 
+ 2,89) x 2 + (2 x 1,28 + 1,63) x (1 + 8)] x 20,4 = 10680,62 kg
RAZEM: 13965,24 kg + 10680,62 kg = 24645,86 kg = 24,6 t 
W pozycji 55 należy przyjąć 24,6 t stali.

Pytanie nr 22:
W  związku  z  licznymi  brakami  i  nieścisłościami  w  dokumentacji  dotyczącej  w/w  przetargu 
uniemożliwiającymi  prawidłowe  przygotowanie  oferty,  zwracamy się  z  prośbą  o  przesunięcie  terminu  
składania  ofert  do  czasu  udostępnienia  zainteresowanym  Wykonawcom  pełnej  dokumentacji  
przetargowej.

Odpowiedź nr 22:
Zamawiający  udostępnił  na  stronie  internetowej  pełną,  wymaganą  Prawem Zamówień  Publicznych 
dokumentację.  Dokumentacja  dodatkowa  zamieszczona  w  dniu  dzisiejszym  ma  charakter  czysto 
informacyjny i uszczegółowiający. Mając jednak na uwadze złożony charakter przedmiotowego zadania, 
Zamawiający przesuwa termin złożenia i otwarcia ofert na dzień wskazany poniżej.

Pytanie nr 23:
W  celu  doprecyzowania  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwienia  rzetelnej  wyceny,
a  także  w  celu  porównywalności  ofert,  prosimy  o  podanie  standardu  (przykładowego
producenta  -  serii  produktowej) niżej  wymienionych  urządzeń  jakie  należy  przyjąć  w
wycenie:

a) misek ustępowych typu kompakt
b) umywalek (prosimy o podanie wymiarów: szer./głęb)
c) baterii umywalkowych,
d) baterii zlewozmywakowych,
e) baterii natryskowych,
f) zestawów prysznicowych,
g) brodzików,
h) kabin natryskowych

Odpowiedź nr 23:
W celu umożliwienia wyceny przyjęto ceramikę sanitarną (miski ustępowe, umywalki 50x43cm z 
otworem) firmy KOŁO seria NOVA, brodzik akrylowy 90x90cm i kabina prysznicowa firmy KOŁO seria 
Akord, baterie w standardzie Cosmo Line-Clivia.
Możliwe jest jednak zamontowanie urządzeń posiadających wymagane Atesty i dopuszczenia 
dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały będą to materiały lub wyroby równoważne do 
wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 24:
Brodziki natryskowe - czy w wycenie ująć obudowy systemowe brodzików z tworzyw sztucznych 
(panele przednie)?

Odpowiedź nr 24:
W wycenie nie ujmować obudów systemowych brodzików
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Pytanie nr 25:
Przedmiar - brak zaworów kątowych oraz dodatkowych podejść dopływowych z.w. I odpływowych do 
pralek.  Prosimy  o  informację,  czy  przedmiotowy  zakres  prac  ująć  w
wycenie (obmiar - odpowiednio 60 szt.)?

Odpowiedź nr 25:
podejścia odpływowe kanalizacyjne do pralek są ujęte w pozycji 127 przedmiaru robót, należy doliczyć 
podejścia odpływowe zimnej wody wraz zaworami kątowymi w ilości 60szt. Do przedmiaru robót dodać 
pozycje:

–KNNR 4 0116-01 - Podejścia odpływowe do pralek – 60szt.
-KNR 2-15 0114-01 - Zawory  do pralki automatycznej – 60szt.

Pytanie nr 26:
Przedmiar - poz. 163 - czy w wycenie ująć półpostumenty do umywalek?

Odpowiedź nr 26:
W wycenie ująć pół postumenty do umywalek

Pytanie nr 27:
Przedmiar - poz. 165 - czy w wycenie ująć szafki zlewozmywakowe?

Odpowiedź nr 27:
W wycenie nie ujmować szafek zlewozmywakowych

Pytanie nr 28:
Przedmiar - poz. 173 - C2y w wycenie ująć złączki systemowe do zaworów MTCV?

Odpowiedź nr 28:
W wycenie ująć złączki systemowe do zaworów MTVC

Pytanie nr 29:
Przedmiar  -  Kotłownia;  poz.  83,  84,  85,  86  -  prosimy  o  podanie  przykładowych
typów  zaworów  regulacyjnych  jakie  należy  przyjąć  do  wyceny  oraz  o  potwierdzenie
średnic i ilości odpowiednich typów.

Odpowiedź nr 29:
Średnice przyjęte na podstawie schematu kotłowni, przyjęto zawory regulacyjne HYDROCONTROL R

Pytanie nr 30:
W  przedmiarze   robót  budowlanych   w   dziale   3   przewiduje   się   rozbiórkę   płyt
warstwowych  oraz  papy.  Nie  ujęto  natomiast  wywozu  i  utylizacji  materiałów  z
rozbiórki.  Prosimy  o  informację  czy  należy  ująć  w  ofercie  te  prace  i  jakie  przedmiary
przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 31:
W  przedmiarze  robót  budowlanych  w  dziale  1  przewiduje  się  rozbiórkę  ścianek,
filarów,  luksferów,  płytek  itp.  Nie  ujęto  natomiast  wywozu  i  utylizacji  materiałów  z
rozbiórki.  Prosimy  o  informację  czy  należy  ująć  w  ofercie  te  prace  i  jakie  przedmiary
przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 32:
W przedmiarze robót budowlanych w dziale 2 przewiduje się rozbiórkę daszków, okien prefabrykowanych, 
wykucie otworów drzwiowych itp. Nic ujęto natomiast wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o 
informację czy należy ująć w ofercie te prace i jakie przedmiary przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 33:
W  przedmiarze  robót  budowlanych  w  poz.  54  przewiduje  się  rozbiórkę  konstrukcji
żelbetowych  w  ilości  18  m3.  Nie  ujęto  natomiast  wywozu  i  utylizacji  materiałów  z
rozbiórki.  Prosimy  o  informację  czy  należy  ująć  w  ofercie  te  prace  i  jakie  przedmiary
przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr  30 – 33:
W kalkulacji  wszystkich robót rozbiórkowych należy ująć  ich wywóz i  utylizację. Wywóz i  utylizacja 
materiałów  z  rozbiórki  może  mieć  miejsce  na  najbliższym  dla  inwestycji  Składowisku  Odpadów 
Komunalnych znajdującym się przy ul.  Świerkowej 1,  w Rabowicach (62-020 ;  Telefon: 61 817-34-
21).Gruz betonowy i ceglany przyjmowany będzie bez opłat, reszta odpadów w cenie ok. 173 zł brutto / 
t. Odległość składowiska od planowanej inwestycji wynosi ok. 4 km. Oczywiście możliwe jest znalezienie 
bliższego miejsca utylizacji gruzu w samym Swarzędzu. 

Pytanie nr 34:
Przedmiar  robót  centralnego  ogrzewania  nie  przewiduje  głowic  termostatycznych  na
grzejnikach łazienkowych. Czy należy ująć montaż głowic i jakiej ilości?

Odpowiedź nr 34:
Koszt  głowic termostatycznych należy uwzględnić w koszcie grzejników łazienkowych (tak to zostało 
zrobione  w  kosztorysie  inwestorskim  -  głowice  do  pozostałych  grzejników  zostały  uwzględnione  w 
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oddzielnej pozycji nr 50)
Pytanie nr 35:

Przedmiar  robót  w  zakresie  poziomów  kanalizacji  sanitarnych  wewnątrz  budynku  nie
przewiduje  wyniesienia  i  wywozu  urobku  z  wykopów  w  ilości  133,029  m3.  Czy  i  w
którym miejscu należy ująć te prace?

Odpowiedź nr 35:
Koszt wyniesienia urobku z wykopów został ujęty w pozycji nr 109 - KNR 4-01 0106-04 "Wykopy nie 
umocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i 
ziemi". W tej pozycji należy również uwzględnić wywóz urobku na miejsce wskazane przez inwestora. 
Nakład robocizny w tej pozycji jest tak duży, że z zapasem pokrywa koszt wyniesienia i transportu urobku 
 (tak to zostało policzone w k. inwestorskim).

Pytanie nr 36:
Przedmiar  robót  w  zakresie  poziomów  kanalizacji  sanitarnych  wewnątrz  budynku  nic
przewiduje  rozbiórki  posadzki  betonowej,  którą  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem
wykopów oraz późniejsze jej uzupełnienie. Czy należy ująć te prace i w jakiej ilości?

Odpowiedź nr 36:
Rozbiórkę posadzki betonowej należy uwzględnić w dodatkowej pozycji kosztorysowej. Proponuję dopisać 
pozycję KNR 4-04 0301-02 "Rozbiórka posadzki betonowej" - obmiar 17,8m3. Uzupełnienie posadzki i 
wykonanie wykończenia powinno być w kosztorysie budowlanym

Pytanie nr 37:
W  przedmiarze  robót  w  zakresie    instalacji  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  w
poz.  159  ujęto  podejścia  do  WC.  Przedmiar  nie  ujmuje  podejść  do  pralek  w  ilości  60
szt.. Czy należy zwiększyć obmiar do 120 szt.?

Odpowiedź nr 37:
Podejścia do pralek ujęto w pozycji 133 (patrz odpowiedź na wcześniejsze pytania)

Pytanie nr 38:
Przedmiary  robót  w  zakresie    instalacji  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  nie
obejmują  zaworów  kątowych  do  WC  w  ilości  60  szt.  oraz  zaworów  czerpalnych  ze
złączką do węża fi 15 (do pralek) w ilości 60 szt. Czy i gdzie należy ująć te prace?

Odpowiedź nr 38:
Zawory kątowe wraz z wężykami do WC zostały ujęte w pozycji 164 wraz z kosztem  WC 
kompaktowego. Podejścia do zaworów ujęto w pozycji 159. Należy doliczyć podejścia odpływowe 
zimnej wody wraz zaworami kątowymi w ilości 60szt.
Do przedmiaru robót należy dopisać pozycje:
- KNNR 4 0116-01 - Podejścia odpływowe do pralek - 60szt.
- KNR 2-15 0114-01 - Zawory do pralki automatycznej - 60szt. (patrz odpowiedź na wcześniejsze pytania)

Pytanie nr 39:
Przedmiary robót w zakresie    instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie  obejmują syfonów 
podwójnych do zlewozmywaków w ilości 60 szt, Oraz syfonów do pralek w ilości 60 szt.. Czy i gdzie należy 
ująć te prace?

Odpowiedź nr 39:
Koszt  dostawy  i  montażu  syfonów  do  zlewozmywaków  został  ujęty  w  pozycji  dotyczącej  montażu 
zlewozmywaków - pozycje 165 i 166. Nie kalkulowano kosztów syfonów do pralek - w pralkach należy 
szczelnie podłączyć wąż odpływowy do podejścia kanalizacyjnego. Zapachy z kanalizacji nie przedostaną 
się do pomieszczenia, ponieważ konstrukcja pralki i pompy brudnej wody to uniemożliwia

Pytanie nr 40:
Przedmiary robót w zakresie   instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie obejmują zaworów 
przelotowych fi 20 w podejściach do wodomierzy w ilości 120 szt.. Czy Ł gdzie należy ująć te prace?

Odpowiedź nr 40:
Koszt  zaworów  przelotowych  fi  20  w  podejściach  do  wodomierzy  należy  uwzględnić  w  pozycjach 
dotyczących podejść do wodomierzy - pozycje nr 175 i 176. W każdej z tych pozycji należy ująć po 2 szt. 
zaworów odcinających fi 20 (tak to zostało policzone w kosztorysie inwestorskim).

Pytanie nr 41:
Czy w przedmiarze robót w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w poz. 165 należy 
ująć cenę szafki.

Odpowiedź nr 41:
W pozycji 165 nie należy ujmować ceny szafki

Pytanie nr 42:
W poz. 61 przedmiaru robót budowlanych dotyczącej izolacji cieplnej z płyt styropianowych
gr. 5cm na wierzchu konstrukcji na sucho na parterze występuje ilość 1rn2.  Proszę o potwierdzenie tej 
ilości.
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Odpowiedź nr 42:
W poz. 61 przedmiaru należy przyjąć ilość robót 3161,12 m2

Pytanie nr 43:
W poz. 95 przedmiaru robót budowlanych dotyczącej wykonania ścianek działowych z płyt GK występuje 
ilość 1m2. Proszę o potwierdzanie tej ilości.
Odpowiedź nr 43:

W pozycji 95 ilość robót powinna wynosić 0, gdyż nakłady na wszystkie ścianki działowe zostały ujęte w 
dalszych pozycjach. 

Pytanie nr 44:
W poz, 155 i 156 przedmiaru robót budowlanych dotyczących wykonania trawników dywanowych występuje 
ilość 400m2,  natomiast w opisie pomocniczym do kosztorysu  podana ilość to 40m2. Która z podanych 
wielkości jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 44:
W poz. 155 i 156 przedmiaru przyjęto ilość robót 400 m2 i ona jest prawidłowa.

Pytanie nr 45:
Proszę o podanie standardu wykonania dla daszków na wejściem do budynku.

Odpowiedź nr 45:
Daszki nad wejściami do budynku powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 46:
W opisie pomocniczym do  kosztorysu przewidziano remont metalowego płotu oraz bramy w północnej 
części działki. Brak takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 46:
Remont metalowego płotu oraz bramy w północnej części działki znajduje się w pozycji 139.

Pytanie nr 47:
W  poz.  79  przedmiaru  robót  budowlanych  okno  PCV  "Owi"  opisano  jako  uchylno-rozwieralne 
dwudzielne, natomiast zestawienie stolarki określa je jako stałe wewnętrzne.
Które z podanych okien należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 47:
Do wyceny należy przyjąć jako stałe wewnętrzne wg zestawienia stolarki.

Pytanie nr 48:
W pozycji  130  przedmiaru  robót  budowlanych dotyczącej  obróbek z  papy  nawierzchniowej  kominów 
występuje ilość 1298,77m2. Proszę o potwierdzenie tej ilości.

Odpowiedź nr 48:
W pozycji 130 należy przyjąć ilość robót 22,31 m2

Pytanie nr 49:
Czy w projekcie branży sanitarnej można zastosować urządzenia oraz materiały innych producentów z  
zachowaniem parametrów technicznych oraz jakościowych?

Odpowiedź nr 49:
Tak,  w  projekcie  podane  są przykładowe urządzenia  i  materiały;  Wykonawca  może  zastosować  inne 
urządzenia i materiały, o ile te będą spełniały wymogi techniczne i jakościowe zapisane w dokumentacji.

Pytanie nr 50:
W opisie technicznym w dziale Elementy wykończenia i  wyposażenia, w pozycji  łazienki przewidziano  
montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy należy ująć montaż tych  
elementów?

Odpowiedź nr 50:
Montaż kabin prysznicowych z brodzikami ujęto w pozycji nr 168 przedmiaru robót sanitarnych.

Pytanie nr 51:
W opisie technicznym w dziale Elementy wykończenia i wyposażenia, w pozycji  kuchnie przewidziano  
montaż kuchenki gazowej i zlewozmywaka. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy należy ująć montaż 
tych elementów?

Odpowiedź nr 51:
Zakup zarówno kuchenek gazowych jak i  korpusów pod  zlewozmywaki  będzie  przedmiotem innego 
zamówienia. W związku z tym nie należy ich ujmować w wycenie przedmiotowego zadania.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 
12 marca 2010 roku. Oferty należy złożyć do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 
10:45.
Zamawiający zobowiązuje wszystkich Wykonawców do uwzględnienia wszystkich powyższych zmian w 
składanych ofertach.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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