
 

 

 

 

Niemodlin, 19 marca  2013r. 
IFE.271.3.2012 

 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 
 

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

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

 

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), 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

Pyt. 1 
W projekcie architektonicznym i konstrukcyjnym świetlicy widoczne jest ocieplenie ścian całego 
budynku (projektowanej części i części istniejącej) Przedmiar robót w pozycji 97 obejmuje tylko 
ocieplanie części projektowanej. Prosimy i wyjaśnienie czy również część istniejącą. 
Odp. 
Docieplenie dotyczy tylko części projektowanej – nowej. 
Pyt. 2 
W projekcie ujęto wyłazy z parteru na poddasze oraz wyłaz dachowy. Przedmiar robót nie zawiera 
takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Pomieszczenie Nr 2 – sala balowa, została wyłączona z remontu. 
Pyt. 3 
Przekrój pionowy A-A rys. nr 3A pokazuje docieplenie wełną mineralną dachu i sufitu istniejącego 
budynku. Przedmiar obejmuje ocieplenie tylko części projektowanej. Czy część istniejąca też ma być 
ocieplona. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Docieplenie dotyczy tylko części projektowanej – nowej. 
Pyt. 4 
Prosimy o sprecyzowanie wykonania stóp fundamentowych pod słupy. Brak szczegółowych rysunków 
jak również brak w przedmiarze robót. Brak pozycji rozbiórki istniejących podług i pozycji uzupełnienia 
podłóg. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odp. 
Pomieszczenie Nr 2 – sala balowa, została wyłączona z remontu. 
Pyt. 5 
W dokumentacji budowlanej brakuje zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o uzupełnienie. 
Odp.  
Dokumentacja została uzupełniona. Z obmiaru należy wyłączyć ( w poz. 135 i w poz. 137) okna 
1,00 x 2,33 - 5 szt. 
Pyt. 6 



W projekcie budowlanym przyjęto jako wzmocnienie stropu nad parterem istniejącego budynku 
konstrukcje – słupy stalowe i podciągi. W przedmiarach robót brak pozycji w/w konstrukcji. Prosimy  
o wyjaśnienie.  
Odp.  
Pomieszczenie Nr 2 – sala balowa, została wyłączona z remontu. 
Pyt. 7 
Czy przedmiotem przetargu, w świetle opisu przedmiotu zamówienia (rozdział III) są roboty budowlane 
w części „starej” wykazane w PT Konstrukcja rysunek 1K, 2K, 3K, a także prace wymienione w 
ogłoszeniu o zamówieniu nie wykazane w SIWZ po zmianie, jeżeli tak to prosimy o stosowne 
uzupełnienie SIWZ – treść i przedmiar. 
Odp. 
Przedmiar dotyczy części nowej i starej bez pomieszczenia Nr 2 – tj. Sali balowej. Dodatkowe 
prace w części starej – wykucie i obrobienie otworów drzwiowych o pow. Razem 4,0 m

2 
– 

należy ująć w przedmiarze. 
Pyt. 8 
Jaki jest zakres robót związanych z instalacjami elektrycznymi. Czy zakres obejmuje także część 
„starą”. Jeżeli tak to prosimy o stosowne uzupełnienie SIWZ – przedmiar. 
Odp. 
Roboty elektryczne dotyczą części „starej” i „nowej” bez pomieszczenia Nr 2 – tj. sali balowej. 
Pyt. 9 
Prosimy o uzupełnienie SIWZ i informację o warunkach gruntowo – wodnych w szczególności  
o maksymalny i minimalny poziom wód gruntowych. W PT instalacje sanitarne nie zaprojektowano 
żadnego balastowania zbiornika na nieczystości co może spowodować awarię sieci kanalizacyjnej 
zewnętrznej. Nadmieniamy, że sposób balastowania i jego wartość zależna jest od poziomu wód 
gruntowych i podlega stosownym obliczeniom na etapie projektu technicznego wykonawczego. 
Odp. 
Poziom wód gruntowych wynosi max. 1,5 m i min. 2,5 m. Montaż zbiornika i kanalizacji należy 
przyjąć zgodnie z dokumentacją. 
Pyt. 10. 
Porosimy o potwierdzenie, że prace budowlane wyszczególnione w dziale 2 przedmiaru budowlanego 
CZĘŚĆ STARA POM 1,3 dotyczą faktycznie w całości tylko pomieszczeń numer 1 i 3 zgodnie z PT 
architektury. Jeżeli nie to prosimy o stosowne rozszerzenie opisów  
Odp. 
Tak, prace w części „starej” dotyczą pomieszczeń starych 1,3. 
Pyt. 11 
Prosimy o wymianę rysunków projektu instalacji elektrycznej na czytelne. Załączone do SIWZ „scany” 
przed powiększeniem na monitorze są za małe do odczytu, a po powiększeniu są także nieczytelne  
z powodu rozmazania obrazu. Taki stan rzeczy uniemożliwia prawidłową wycenę zadania – 
wykonawca może się posługiwać jedynie przedmiarem bez jego weryfikacji w oparciu o PT. 
Odp. 
Został zamieszczony czytelny projekt instalacji elektrycznej. 
Pyt. 12 
Z uwagi na zapis par. 5 wzoru umowy prosimy o określenie w sposób jednoznaczny jaka część 
dokumentacji projektowej jest objęta zamówieniem, a tym samym umową. W SIWZ występują 
znaczne rozbieżności wewnętrzne pomiędzy treścią, a poszczególnymi załącznikami, tj. projektami 
technicznymi (część rysunkowa), opisami do projektów technicznych, przedmiarami. 
Odp. 
Z zakresu zamówienia zostały wyłączone roboty, projektowane dla pomieszczenia Nr 2 w – sala 
balowa. 
 
 
 

Z up. BURMISTRZA 
              /~/ 
Bartłomiej Kostrzewa 
Z-ca BURMISTRZA 

 
 
            Zmianę niniejszą zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego  
       oraz tablicy ogłoszeń w dniu 19.03.2013r. 


