
1 

 

 

 

 

Niemodlin, 29 marca 2012r. 
IFE.271.2.2012 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

         zadanie pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach” 

 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), 

udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Pyt. 1 W przedmiarach nie ujęto montażu dachówek szczytowych.  

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt. 2 W przedmiarach nie ujęto montażu systemowych kominków odpowietrzających przewody  

             kanalizacyjne.  

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt. 3 Przy montażu dachówki karpiówki przyjęto pozycję z uwzględnieniem zaprawy. Czy nie należy 

przyjąć pozycję KNR O-II 0517-03 i O-II 0517-04, które uwzględniają montaż dachówki i gąsiorów przy 

pomocy wkrętów. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt. 4 W przedmiarze robót poz. 128 powinno być 518.563 m
2
, a jest 318,563 m

2 

Odp. Zmieniono w przedmiarze. 

Pyt. 5 W pozycji 129 przedmiaru powinno być 470.737 m
2
, a jest 270,737 m

2
. 

Odp. Zmieniono w przedmiarze. 

Pyt. 6 W przedmiarze robót nie uwzględniono rusztowania do tynków komina. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt. 7 Brak rusztowania do robót elewacyjnych i czasu pracy rusztowania.  

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt. 8 Nie ujęto ułożenia kostki betonowej na podłożu z tłucznia przy schodach zewnętrznych. 

Odp. Uwzględniono w projekcie i przedmiarze. 
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Pyt. 9 Czy przewiduje się wykonanie opaski wokół budynku.  

Odp. Zmieniono w projekcie i przedmiarze. 

Pyt.10 Po zerwaniu posadzki betonowej na parterze na przekroju pokazano styropian posadzkowy  

gr. 10 cm i 2 x folia posadzkowa, a w przedmiarze pominięto te roboty. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.11 Połać dachowa na przekroju jest ocieplona wełną mineralną gr. 25 cm, zamontowana jest folia 

paroszczelna i całość obudowana płytami gips.-kartonowymi na stelażu metalowym. Brak 

odzwierciedlenia w przedmiarze. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.12 Czy strop parteru ma być ocieplony wełną mineralną, obudowany od spodu płytą gipsowo- 

kartonową a górą na poddaszu zabudowany podłogą z desek na całej powierzchni? Przekrój pokazuje 

taki układ a przedmiar nie odzwierciedla tego. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.13 W pozycji 73 przedmiaru robót budowlanych ujęto okładziny schodów wewn. z płytek a co ze 

schodami zewnętrznymi. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.14 Proszę o podanie parametrów płyt gipsowo-kartonowych (wodoodporne, ognioodporne).  

Odp. Należy użyć płyty zwykłe, wodoodporne i ognioodporne, standardowe, w zależności od 

pomieszczenia (opisane są na rysunkach). 

Pyt.15 Czy kominy mają być tylko tynkowane? Brak malowania, struktury elewacyjnej, płytek 

klinkierowych, nowej nakrywy kominowej. 

Odp. Kominy powyżej połaci. Płytki klinkierowe elewacyjne (uwzględniono w przedmiarze). 

Pyt.16 Brak w przedmiarze montażu listwy startowej przy ociepleniu elewacji. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.17 Proszę o podanie wymiarów sceny i rodzaju rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.18 Jeżeli na etapie wymiany elementów konstrukcyjnych dachu okaże się, że należy wymienić 

więcej elementów niż policzono w przedmiarze czego nie można przewidzieć w obecnej chwili czy 

zamawiający zleci wykonanie robót dodatkowych. 

Odp. Nie. 

Pyt.19 W części opisowej dla fundamentów w dokumentacji technicznej zalecono wykonanie warstwy 

podkładowej żwirowo-piaskowej o gr. Min 30 cm. Powyższego zakresu robót brak w udostępnionym 

przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem obmiaru. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.20 Według części opisowej dla ścian nośnych w dokumentacji technicznej powinny być połączone 

ze sobą za pomocą kotew stalowych Ø 6 mm zabezpieczonych przed korozją. Powyższego zakresu 

robót brak w udostępnionym przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz  

z podaniem obmiaru. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 
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Pyt.21 Dokumentacja techniczna jak i przedmiar robót nie porusza zagadnienia dla istniejącej podłogi 

nad parterem. Możliwe, że podłoga częściowo wymaga wymiany lub całkowicie. Projektant na rysunku 

3K informuje, że cytuje „Wszystkie elementy uszkodzone wymienić na nowe”. Prosimy o zajęcie 

stanowiska. 

Odp. Wymienić należy 40% konstrukcji stropu. Materiały wykończeniowe nowoprojektowane. 

Pyt.22 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem obmiaru dla wykonania okładziny 

schodów zewnętrznych. 

Odp. Uwzględniono w przedmiarze. 

Pyt.23 Nie możemy zgodzić się z zapisem w SIWZ: 

W cenie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty robót i czynności, wynikające  

z dokumentacji i przedmiaru robót, a także skalkulować te roboty, które zostały pominięte  

w dokumentacji i przedmiarze robót, a są niezbędne do właściwego, wymaganego przez 

obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej wykonania zadania. 

 

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego to projektant ma  obowiązek wykonać dokumentację zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a więc odpowiedzialność za błędy 

projektowane nie może być po stronie Wykonawcy robót, który nie uczestniczył w wykonaniu 

dokumentacji. Uzasadnienie powyższego znajduje się w orzecznictwie KIO z dnia 27.04.2011r.  

w sprawie o sygnaturze akt KIO 806/11. 

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wykreślenie z SIWZ powyższego zapisu. 

Odp. Zamawiający wykreśla powyższy zapis z pkt XV SIWZ. 

Pyt.24 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 4 pismem nr IFE.271.2.2012 z dnia 10.02.2012r.  

i brakiem wykazania w dokumentacji technicznej jak i odpowiedzi podstawowych parametrów 

technicznych jakim jest np.: powierzchnia sceny, nalegamy, aby Zamawiający podał dokładnie: 

 powierzchnię sceny np.: 15 m
2 
lub 150 m

2
 

 wysokość sceny np.: 1,0 m czy 3,0 m, 

 czym ma być obudowana scena. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem obmiaru w m
2
. Bo wykazując obmiar  

w przedmiarze robót do wyceny jako 1 kpl, dokładnie nie przedstawia on wymaganego zakresu robót  

i nie jest spójny z odpowiedzią Zamawiającego na pyt nr 11, że „Udostępniony zakres robót pokazuje 

w całości zakres robót będący przedmiotem zamówienia”. 

Odp. Uwzględniono w projekcie i przedmiarze. 

Pyt.25 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 2 pismem nr IFE.2.2012 z dnia 10.02.2012r. i brakiem 

wykazania w dokumentacji technicznej „fachowego” zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, 

nalegamy, aby Zamawiający podał dokładnie: 

a) Czy do wykazanych okien należy zabudować nawiewnik zgodnie z obowiązującymi przepisami? 

Jeżeli tak to jakie, zwykłe czy higrosterowalne?  

b) Do jakich okien zabudować nawiewniki? 

c) Jaki profil należy zastosować do okien aluminiowych, ciepły czy zimny? 

d) Jaki dodatkowy osprzęt dla drzwi aluminiowych należy zabudować: jakie zamki, ilość zamków, 

samozamykacz itd.? 
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e) Czy drzwi aluminiowe mają być z wypełnieniem pełnym, czy szkłem? 

f) Jeżeli mają być ze szkłem, to proszę o podanie typu szkła? 

g) Jeżeli ma być wypełnienie pełne lub szyba to proszę o podanie „zakresu: wypełnienia skrzydła? 

Odp. Uwzględniono w projekcie i przedmiarze. 

Pyt.26 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 3 pismem nr IFE.271.2.2012 z dnia 10.02.2012r.   

i zmianą zakresu posadzek gresowych z 140,107 m
2 

na 274,22 m
2
, prosimy o wykazanie nowego 

obmiaru robót dla cokolika, gdyż wykazana ilość w poz. 74 jest zapewne niewystarczająca. 

Odp. Uwzględniono w projekcie i przedmiarze. 

Pyt.27 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1 pismem nr IFE.271.2.2012 z dnia 10.02.2012r.  

i brakiem wykazania w dokumentacji technicznej dokładnego opisu technicznego jak i z odpowiedzi 

Zamawiającego nic nie wynika dla wykonania „przesunięcia dwóch słupów S1 oraz zastrzałów Z1  

w części klatki schodowej” nalegamy, aby Zamawiający podał dokładnie: 

a) Jak należy zabezpieczyć istniejącą konstrukcję dachu podczas demontażu słupów S1 i zastrzałów 

Z1? 

b) Ile zastrzałów należy zdemontować ? 

c) Jakie nowe materiały konstrukcyjne należy zabudować podczas prac demontażowych dla S1  

i Z1? 

d) Jak należy wzmocnić docelowo istniejącą konstrukcję dachu? 

e) W jakich miejscach należy zabudować nowy słupy S1?  
 

Rysunek 3K nie przedstawia i nie opisuje dokładnie przesunięcia istn. słupów S1 i zastrzałów Z1. 

Rysunek jest nieczytelny i źle opisany. Przedstawia tylko istniejące belki stropowe do likwidacji  

a brakuje oznaczeń S1 i Z1. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o dokładny i wyczerpujący rysunek, pozwalający 

dokonać prawidłowej wyceny jak i poznać prawdziwy zakres robót, bądź dokładnie opisać wskazany 

rysunek 3K. Bo wykazując obmiar w przedmiarze robót do wyceny jako 1 kpl, dokładnie nie 

przedstawia on wymaganego zakresu robót i nie jest spójny z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie 

nr 11, że „Udostępniony zakres robót pokazuje w całości zakres robót będący przedmiotem 

zamówienia”. 

Odp. Przesunięcie słupów S1 i zastrzałów Z1 o 34 cm do ściany szczytowej. 

a) Przed zdemontowaniem słupów i zastrzałów należy zamocować nowoprojektowane słupy 

S1 i zastrzały Z1 – istniejąca konstrukcja nie wymaga w tym przypadku zabezpieczenia. 

Słupy S1 o wymiarach 18x18 cm i wysokości ~252cm, zastrzały Z1 o wymiarach 15x18cm  

i długości ~306cm. 

b) Do demontażu są 2 zastrzały Z1 (te przesuwne). 

c) Istniejąca konstrukcja dachu nie będzie wzmacniana dodatkowymi elementami. 

d) Istniejąca konstrukcja dachu nie będzie wzmacniana dodatkowymi elementami. Część 

elementów drewnianych wymaga jednak wymiany – elementy uszkodzone należy wymienić 

na nowe o przekrojach co najmniej identycznych jak istniejące oraz wykonane z drewna 

klasy C24. Krokwie 10x16cm oraz 13x15cm w rozstawie co 87-100cm. 

e) Nowe słupy S1, usytuowane według rys. 4K, bezpośrednio przy ścianie szczytowej. 
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Pyt.28 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 8 pismem nr IFE.271.2.2012 z dnia 10.02.2012r.  

i zmianą systemu pokrycia dachu z ceramicznego na blacho dachówkę, gdzie w krok za odpowiedzią 

prosimy o zmianę przedmiaru robót wraz z obmiarem dla wykonania połaci dachowej i przystosowania 

do wymagań Zamawiającego. Tak aby był zgodny z treścią odpowiedzi Zamawiającego na pyt. 11, że 

„Udostępniony zakres robót pokazuje w całości zakres robót będący przedmiotem zamówienia”. 

Odp. Udostępniony zakres robót pokazuje w całości zakres robót, będący przedmiotem 

zamówienia. 

Pyt.29 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 10 pismem nr IFE.271.2.2012r. i dodatkowym 

zakresem robót jakim jest wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rynien i rur spustowych, gdzie 

w krok za odpowiedzią prosimy o zmianę przedmiaru robót i uzupełnienie dodatkowo wymaganych 

robót wraz z obmiarem i przystosowania do wymagań Zamawiającego. Tak aby był zgodny z treścią 

odpowiedzi Zamawiającego na pyt. 11, że „ Udostępniony zakres robót pokazuje w całości zakresu 

robót będący przedmiotem zamówienia”. 

Odp. Uwzględniono w projekcie i przedmiarze. 

 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami do przedmiaru i projektu, Zamawiający udziela ponownie 

odpowiedzi na pytania do zamieszczonych na stronie internetowej wyjaśnień treści SIWZ z dnia 

10.02.2012r., adekwatnie do wprowadzonych zmian: 

Pyt. 1 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zakresu robót wg zapisu z przedmiaru robót dla „Przesunięcia 
dwóch słupów S1 oraz zastrzałów Z1 w części klatki schodowej”. 
Prosimy o uzupełnienie DT o przedmiotowy rysunek, gdyż brakuje go udostępnionej dokumentacji 
technicznej. 
Odp. 
Wyjaśniono powyżej przy odpowiedzi na pytanie nr 27. 
Pyt. 2 
Prosimy o uzupełnienie DT o zestawienie stolarki okiennej. 
Odp. 
Uzupełniono w projekcie. 
Pyt. 3 
Prosimy o dokładny wykaz powierzchni podłóg do wykonania dla:  
- paneli/deski/parkiet, 
-posadzki z „gresu”, 
gdyż załączona dokumentacja techniczna przedstawia cały budynek o łącznej powierzchni 354,757 m

2
 

jako powierzchni użytkowej – projektowanej a przedmiar robót przedstawia tylko 140,07 m
2 

posadzki  
z gresu? Prosimy o wyjaśnienie? 
Odp. 
Uzupełniono w projekcie i przedmiarze. 
Pyt. 4 
Prosimy o uzupełnienie DT o rysunek dla sceny drewnianej i schodów. 
Odp. 
Uzupełniono w projekcie. 
Pyt. 5 
Czy scena drewniana ma być pomalowana oraz czym wykończona? 
Odp. 
Scena ma mieć deski szlifowane, pomalowane na kolor ciemny brąz. 
Pyt. 6 
Prosimy o uzupełnienie DT o zestawienie stali zbrojeniowej. 
Odp. 
Uzupełniono w projekcie, w części konstrukcyjnej. 
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Pyt. 7 
Z jakiego materiału ma być wykonana balustrada i pochwyt? Prosimy uzupełnić DT o rysunek 
balustrady. 
Odp. 
Balustrada ma być stalowa – rury stalowe Ø 50 mm, wypełnienie Ø 22 mm.  
Pyt. 8 
W opisie DT wykonanie połaci dachowej jest z ceramiki, zaś w STWiOR między innymi jest 
wymieniona blacha stalowa? Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Zmieniono w projekcie i przedmiarze. 
Pyt. 9  
Czy schody składane na poddaszu mają mieć odporność ogniową? 
Odp. 
Tak. Powinna być klapa na strych o odporności ogniowej EI 30 bez schodów składanych. 
Pyt. 10 
Według opisu i przedmiaru robót rynny i rury spustowe należy wykonać z blach stalowej powlekanej  
a według STWiOR z blach cynkowej. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Zmieniono w projekcie i przedmiarze. 
Pyt. 11 
W związku ze źle przygotowaną dokumentacją techniczną i brakiem wyszczególnienia podstawowych 
robót z zakresem (obmiarami) do wykonania w SIWZ w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 1, 
prosimy o potwierdzenie, że udostępniony przedmiar robót do wyceny pokazuje w całości zakres robót 
będący przedmiotem zamówienia. 
Niniejsze pytanie dla przedmiotowego przetargu jest kluczowe bo według nas udostępniona 
dokumentacja techniczna nie przedstawia dokładnie zakresu robót do wyceny dla Wykonawcy. 
Odp. 
Przedmiar robót został zmieniony i wg niego należy wycenić zakres robót do wykonania. 
 

 

Ponadto Zamawiający informuje o zmianach, które ujęte zostały w odrębnym pliku pn. „Zmiana treści 

SIWZ 29.03.2012r.”, dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, przy pozostałej dokumentacji 

przetargowej. 

 

 

          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 

 

 

 

         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 29.03.2012r. 

 
 
 
 


