
Bestwina, dnia 27.10.2010r 

ZP341/15-3/10 

 

 

  
 

            

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców: 

 

             

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  

(tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców  

w postępowaniu przetargowym: 

 

 

„Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa  

istniejącej części socjalnej szkoły”    
 

 

 

   Dot. przedmiar „Instalacje sanitarne” 
 

Pytanie 1 

 
Czy umywalki nie będą montowane na stelaŜach - w przedmiarze brak nakładów. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź 

Umywalki będą montowane do ścian murowanych. 

 

Pytanie 2 

 

W przedmiarze brak nakładów na płukanie instalacji c.o. i ciepła do  

nagrzewnic. Prosimy o uzupełnienie z podaniem ilości robót. 

 

Odpowiedź 

NaleŜy doliczyć nakłady na płukanie instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic. 

   Płukanie instalacji c.o. długość rurociągów 465,0 mb. 

   Płukanie instalacji zasilania nagrzewnic długość rurociągów 485,0 mb.   

 

Instalacje elektryczne  : 

 

Pytanie 3 

 

W przedmiarze nie ujęto demontaŜy opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, przewodów, puszek i 

osprzętu; natomiast specyfikacja techniczna mówi o wykonaniu powyŜszego zakresu robót. Prosimy o 

wyjaśnienie czy w.w. zakres robót naleŜy ująć w przedmiarze – jeśli tak – prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru z podaniem ilości robót. 

 

Odpowiedź 

Nie dotyczy 

 

Pytanie 4 

 
  Czy wykonawca jako konsorcjum moŜe złoŜyć wspólne oświadczenie w tryb art. 44 o których mowa w art. 

22 – załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez  lidera konsorcjum zgodnie z pełnomocnictwem?  

Oświadczenia składane osobno przez kaŜdego z członków konsorcjum, zaprzeczają idei pojęcia 

konsorcjum. Jeśli kaŜdy z członków konsorcjum spełnia warunki art. 22 nie ma sensu wówczas zakładania 

konsorcjum. Jeśli natomiast ma podpisać oświadczenie mimo, Ŝe nie spełnia tego art. 22 wówczas podaje 



nieprawdziwe dane. Sam Zamawiający w SIWZ w rozdz. VI pkt 9 wspomina o łącznym potencjale, 

doświadczeniu, kwalifikacjach członków konsorcjum. 

 

Odpowiedź 

Oświadczenie w trybie art. 44 ustawy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

naleŜy złoŜyć zgodnie z zapisem pkt. 3 Rozdziału VI SIWZ. 

 

Pytanie 5 

 

Czy Zamawiający dopuszcza złoŜenia wraz z ofertą, gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium? Oryginał 

gwarancji wadialnej będzie umieszczony na początku oferty. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza złoŜenie wraz z ofertą oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium. 

Równocześnie informujemy, iŜ zgodnie z pkt. 22 Rozdziału VI SIWZ, do oferty ma zostać dołączony 

dowód wniesienia wadium  

 

Pytanie 6 

 

W związku z zadanymi pytaniami, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Pozwoli to 

na rzetelne przygotowanie oferty i wprowadzenie otrzymanych odpowiedzi, a w związku z odległym 

terminem zakończenia inwestycji na pewno nie wpłynie negatywnie na jej realizację. 

 

Odpowiedź 

Termin składania ofert został  przesunięty  na dzień 03.11.2010r.  

 

Pytanie 7 

 

W przedmiarze brak nakładów na płukanie instalacji c.o. i ciepła do nagrzewnic. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź 

NaleŜy doliczyć nakłady na płukanie instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic. 

   Płukanie instalacji c.o. długość rurociągów 465,0 mb. 

   Płukanie instalacji zasilania nagrzewnic długość rurociągów 485,0 mb.   

 

Pytanie 8 

W materiałach przetargowych brak PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej – opisu  technicznego i rysunków 

– na roboty , które ujęte są w przedmiarze : 

roboty rozbiórkowe i naprawcze nawierzchni asfaltowej , roboty ziemne , kanalizacja sanitarna i 

deszczowa- więc nie ma moŜliwości sprawdzenia zakresu robót ujętego w przedmiarze. Prosimy o 

uzupełnienie.   

 

Odpowiedź 

NaleŜy wycenić przełoŜenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z przedmiarem robót i planem 

zagospodarowania terenu 

 

Pytanie 9  

zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz STWiOR naleŜy wykonać 

- izolację folią płynną, 

- izolacje z taśm izolacyjnych; 

- zagruntowanie podłoŜa preparatami epoksydowymi, 

- zamontować w WC urządzenia dla niepełnosprawnych, takie jak uchwyty, poręcze, krzesła prysznicowe. 

- zamontować wyposaŜenie w sprzęt p. poŜ 

- Oznakowanie obiektu —tablice informacyjne 

- spoinowanie płytek zaprawą epoksydową, 

- zamontować  listwy ze stali nierdzewnej; 



- uszczelnić przejścia rurowe i wpusty podłogowe; 

 

Wskazanych w/w robót nie uwzględniono w zakresie poz. przedmiaru robót — prosimy o uzupełnienie 

 

Odpowiedź 

- izolację folią płynną – brak w projekcie, 

- izolacje z taśm izolacyjnych – brak w projekcie, 

- zagruntowanie podłoŜa preparatami epoksydowymi – brak w projekcie, 

- zamontować w WC urządzenia dla niepełnosprawnych, takie jak uchwyty, poręcze, krzesła prysznicowe –    

przedmiar robót poz. 158, 

- zamontować wyposaŜenie w sprzęt p. poŜ – w gestii Zamawiającego 

- Oznakowanie obiektu —tablice informacyjne – w gestii Zamawiającego 

- spoinowanie płytek zaprawą epoksydową – nie dotyczy 

- zamontować  listwy ze stali nierdzewnej – nie dotyczy 

- uszczelnić przejścia rurowe i wpusty podłogowe – nie dotyczy 

 

Pytanie 10 

 

 prosimy o wskazanie rodzaju materiału w odniesieniu do poszczególnych elementów stolarki okiennej i 

drzwiowej podanych w zestawieniu pn WYKAZ 

 

Odpowiedź 

Stolarka okienna PVC, Stolarka okienna p.poŜ wg parametrów technicznych producenta. Stolarka drzwiowa 

zgodnie z opisem oraz wykazem stolarki. Stolarka drzwiowa p.poŜ wg parametrów technicznych producenta. 

 

Pytanie 11 

 

prosimy o wyjaśnienie, które drzwi naleŜy wyposaŜyć w zamki kulkowe? 

 

Odpowiedź 

Zamki kulkowe jako element zawarty w produkcie gotowym (drzwi Dz1 z klamką antypaniczną) 

 

Pytanie 12 

 

prosimy określić jaką naleŜy przyjąć grubość wykładziny sportowej w Sali gimnastycznej? 

 

Odpowiedź 

wykładzina sportowa – warstwa wierzchnia (jednorodna 4mm ) 

 

Pytanie 13 

prosimy o podanie typu kotew klejonych w poz.20 

 

Odpowiedź 

kotwy epoksydowe typu HILTI  HVU (lub inne równorzędne) 

 

 

Pytanie 14 

jaki rodzaj siatki zbrojącej do wylewek? 

 

Odpowiedź 

siatki zgrzewane ø4,5mm co 15cm # 

 

Pytanie 15 

prosimy określić szczegółowe parametry bramy w poz. 184 oraz elementów ogrodzenia w poz 183 

 

 

Odpowiedź 

stalowa z wypełnieniem dwuskrzydłowa otwierana ręcznie. 

 

 



 

Pytanie 16 

czy Zamawiający  dopuszcza uŜycie do wykonania robot naprawczych materiałów pochodzących z rozbiórki 

nawierzchni, podbudów, krawęŜników ? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 17 

prosimy o określenie standardu i parametrów technicznych do wykonania studzienek rewizyjnych i ciekowych, 

w poz. 30, 31, 32, 38, 39; 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno – sanitarnych.  

 

Pytanie 18 

 

Brak dokumentacji projektowej w zakresie wykonania sieci i wod-kan - prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź 

NaleŜy wycenić przełoŜenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z przedmiarem robót i planem 

zagospodarowania terenu - w zakresie zadania brak robót związanych z siecią wodociągową zewnętrzną.  

 

 

Pytanie 19 

prosimy określić długość i rodzaj muf tulejowych w poz. 35,36,42; 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno – sanitarnych.  

 

 

Pytanie 20 

w której pozycji naleŜy uwzględnić koszty obsługi geodezyjnej oraz wyk. dokumentacji powykonawczej - brak 

pozycji w przedmiarze; 

 

Odpowiedź 

Koszty tych opracowań uwzględnione są w kosztach pośrednich inwestycji. 

 

Pytanie 21 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie uwzględniona zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy w 

przypadku zapowiadanej ustawowej zmiany stawki podatku Vat ( wzrost stawki z 22 na 23 % ) ? 

 

Odpowiedź 

W Rozdziale XIII pkt. 1 lit. c SIWZ, Zamawiający dopuścił moŜliwość zmiany treści umowy w stosunku do 

oferty w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Jeśli sytuacja taka będzie miała miejsce, 

wówczas Zamawiający sporządzi stosowy aneks do umowy.    

 

 

Pytanie 22 

Prosimy o udzielenie informacji jaka jest szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia oraz wymagana 

przez Zamawiającego wartość przerobu w poszczególnych latach realizacji :2010, 2011, 2012.  

 

Odpowiedź 

Zgodnie z art. 33 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) kosztorys 

inwestorski, który stanowi podstawę do określenia wartości szacunkowej zamówienia sporządzany w sprawach o 

zamówienie na roboty budowlane nie podlega ujawnieniu oferentom. Zamawiający udostępnia wykonawcom 

tzw. „ślepy kosztorys”, który jest podstawą do sporządzenia oferty na roboty budowlane i umoŜliwia 

wykonawcom złoŜenie porównywalnych ofert.       



Protokół wraz z załącznikami sporządzany na podstawie art. 96 ustawy podlega udostępnieniu  zainteresowanym 

osobom po skutecznym wyborze najkorzystniejszej oferty lub skutecznym uniewaŜnieniu postępowania, tj. 

najwcześniej po upływie terminu do wniesienia protestu ( art. 180 ust. 2 w zw. z art. 92 i 93 ust. 3). 

 

W roku 2010 Zamawiający nie przewiduje  realizacji zadania. W latach  2011,  2012 przerób będzie wynikał z 

przedłoŜonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu robót.  

 

 

Pytanie 23 

Instalacja wod – kan. Wg. przedmiaru jest 18 umywalek. Wg. projektu 17. Czy w pozycji 58 przedmiaru nie 

powinna być ilość 14 szt. pozycja 59 bez zmian 1 szt. a pozycja 60 – umywalka rogowa – 2szt? 

 

Odpowiedź 

Poz. 58 – 15 

Poz. 59 -  1 

Poz. 60 – 2 

 

Pytanie 24 

 

Czy do umywalek naleŜy przyjmować półpostumenty? 

 

Odpowiedź  

Do umywalek naleŜy przyjmować półpostumenty 

 

Pytanie 25 

 

W udostępnionych materiałach  brak projektu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prosimy o 

uzupełnienie.  

 

Odpowiedź 

NaleŜy wycenić przełoŜenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z przedmiarem robót i planem 

zagospodarowania terenu. 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


