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    ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA 

 
 
 
Dot. Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa Domu Kultury w 
Jagodzinie”. 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iŜ w dniu 
16.02.2010r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji. 
Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
Pytanie 1 
Jaki zakres remontu w części mieszkalnej jest przedmiotem przetargu ? 
Odpowiedź: 
Zakres robót opisany kosztorysem nie obejmuje prac remontowych części mieszkalnej 
budynku. 
 
Pytanie 2 
Jaki jest kolor projektowanych okien, które kwatery okien są otwierane, a które tylko uchylne, 
czy wszystkie są otwierane, z jakiego drewna litego, klejonego, sosnowego, dębowego ? 
Proszę o dostarczenie zestawienia projektowanych okien, brak określenia w projekcie, opisie 
technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej. 
Proszę o dostarczenie rysunków na stolarkę nietypową. 
Odpowiedź: 
W projekcie przewidziano wykonanie stolarki okiennej z PCW 5-cio komorowego w kolorze 
złoty dąb – zewnętrznie  i białym wewnętrznie lub obustronnie kolor złoty dąb. Wszystkie 
skrzydła okien winny być uchylne, a  skrzydła dolne uchylne i rozwierane. Okna naleŜy 
wyposaŜyć w mikrowentylację. 
 
Pytanie 3 
Jaki rodzaj szkła uwzględnić przy wycenie okien projektowanych, zwykłe szkło czy 
bezpiecznie o jakim współczynniku ciepła , K= ? 
Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej. 
Odpowiedź: 
Projekt zakłada zabudowanie okien z szybami klejonymi normalnymi o współczynniku K= 
1,1 W/m2oK 
 
 
 



 
Pytanie 4 
Jakiego wzoru , koloru, z jakiego drewna oraz o jakich wymiarach  mają być projektowane 
okiennice drewniane do okien, a moŜe to są okiennice istniejące ?  
Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej oraz 
nie ujęto w przedmiarze do wyceny. 
Proszę o dostarczenie rysunków na wykonanie nietypowych okiennic. 
Odpowiedź: 
Okiennice drewniane pokazane na rysunku elewacji wejściowej projektu budowlanego nie są 
i nie będą przedmiotem robót budowlanych. 
 
Pytanie 5 
Ile i o jakich wymiarach jest okien do remontu, jaki jest zakres remontu ? 
Zgodnie z pkt. 4.1 ppkt 6  cytuję naleŜy „wymienić naleŜy stolarkę okienną i drzwiową w 
części publicznej, a w pozostałej części remont stolarki okiennej – pytanie jakiej części ? 
Proszę o podanie ilości do wyceny z opisem na czym ma polegać remont. 
Odpowiedź: 
Częścią publiczną są wszystkie strefy nie przeznaczone na mieszkania. Stolarkę okienną i 
drzwiową przewidziano wymienić we wszystkich otworach z wyjątkiem pomieszczeń 
mieszkalnych w części budynku znajdującej się po stronie północnej. Na etapie obecnie 
projektowanych prac budowlanych przewidziano wykonanie remontu 1 szt. Drzwi 
wejściowych do strefy mieszkalnej. 
 
Pytanie 6 
Czy to jest okno wewnętrzne o wym: 130x120 otwierane czy to jest naświetle stałe o wym 
130x120 pomiędzy pomieszczeniem nr 1/13 a pomieszczeniem nr 1/15, drewniane czy jakieś 
inne, czy jest przedmiotem przetargu i naleŜy wycenić  ? 
Na rys. pn. RZUT PRZYZIEMIA jest pokazany otwór tylko brak określenia bliŜej co to jest 
w opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej oraz nie ujęto w przedmiarach. 
Odpowiedź: 
Zamysłem projektanta było zabudowanie w otworze okna podawczego o wymiarze 130 × 120 
/cm/ dwuskrzydłowego ze skrzydłami rozwieranymi otwieranymi do pomieszczenia 1/13 –
pomieszczenia z funkcją zmywalni. Odpowiednio wprowadza się do przedmiaru 
dodatkową pozycje kosztorysową. 
 
Pytanie 7 
Czy wykonanie parapetów okiennych wewnętrznych jest przedmiotem przetargu, o jakich 
wymiarach (tj,. szerokość i długość) oraz z czego mają być parapety np. z PCV, drewna czy 
granitowe,  w jakim kolorze, „jakie”  a moŜe zostają istniejące ? 
Proszę o podanie ilości do wyceny. 
Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji 
technicznej i w przedmiarach i kosztorysie na nakładami stanowiących załączniki do SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Czy wykonanie parapetów okiennych zewnętrznych jest przedmiotem przetargu, o jakich 
wymiarach (tj,. szerokość i długość) oraz z czego mają być parapety np. ceramiczne, z blachy 
powlekanej czy z blachy ocynkowanej, w jakim kolorze, „jakie”  a moŜe zostają istniejące ? 
Proszę o podanie ilości do wyceny. 
Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji 
technicznej i w przedmiarach i kosztorysie na nakładami stanowiących załączniki do SIWZ. 



 
Odpowiedź na pyt. 7 i 8: 
W otworach okiennych naleŜy przewidzieć koszty dostarczenia i montaŜu parapetów 
okiennych wewnętrznych wykonanych z płyt wiórowych laminowanych o rysunku marmurek 
grubości 35 mm, i zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze średni brąz o długości 130 cm ( 
zakute w ścianach po 5 cm i szerokości odpowiednio: wewnętrzne 40 cm i zewnętrzne 30 cm, 
które naleŜy skalkulować w cenie dostarczenia i osadzenia okien. 
 
Pytanie 9 
Czy stolarka drzwiowa wewnętrzna jest przedmiotem przetargu  i tak : 

1) drzwi typ D1 o wym: 90x200 w  ilości 9 szt, 
2) drzwi typ D2 o wym: 90x200 w  ilości 5 szt, 
3) drzwi typ D5 o wym: 100x200 w  ilości 1 szt, 
4) drzwi typ D4 o wym: 90x200 w  ilości 2 szt, 

ww drzwi nie  ujęto w załączonych przedmiarach do wyceny, natomiast wg projektu rysunek 
pn.„ RZUT PRZYZIEMIA są zawarte niniejsze drzwi ? 
Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej. 
 
Odpowiedź: 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna nie jest przedmiotem zakresu robót objętego załączonym do 
SIWZ przedmiarem robót. 
 
Pytanie 10 
Jakiego koloru i wzoru ma być uwzględniono do wyceny stolarka drzwiowa wewnętrzna. 
Proszę o dostarczenie rysunków na stolarkę nietypową. 
Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej. 
Odpowiedź: 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna nie jest przedmiotem zakresu robót objętego załączonym do 
SIWZ przedmiarem robót i w związku z powyŜszym nie podaje się jej cech technicznych. 
 
Pytanie 11 
Jakie drzwi wewnętrzne są przedmiotem przetargu proste płaskie, czy wytłaczane ? 
Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej. 
Odpowiedź: 
Projekt nie obejmuje montaŜu stolarki drzwiowej ani ościeŜnic drzwiowych. 
 
Pytanie 12 
Czy drzwi wewnętrzne typ D3 o wym: 140x210 w ilości 3 szt są przedmiotem przetargu ? 
Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej, 
jakie to mają być drzwi, z czego tzn. drewniane  czy aluminiowe , pełne czy szklone ? 
W przedmiarach poz. 62 ujęto drzwi klepkowe jednoskrzydłowe tylko w ilości 1 szt  a w 
projekcie rysunek RZUT PRZYZIEMIA o które pytam to drzwi dwuskrzydłowe. 
Odpowiedź: 
Drzwi D3 nie są przedmiotem realizacji w etapie I budowy. 
 
Pytanie 13 
O jakie drzwi chodzi w poz. 60 przedmiaru , w projekcie RZUT PRZYZIEMIA nie ma 
skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednoskrzydłowych o wym: 1,40x2,40 w 
ilości 2szt czy wspomniane skrzydła są przedmiotem przetargu ? 
 



Odpowiedź: 
Dotyczy to drzwi w wejściu do części klubowej  - drzwi wejściowe i drzwi w wiatrołapie o 
wymiarze 1,40× 2,10 /m/ - szt.2 
 
Pytanie 14 
Czy drzwi zewnętrzne o wym: 185x250 (patrz elewacja zachodnia) są przedmiotem 
przetargu, z czego drzwi, pełne czy przeszklone, jakie, a moŜe to są drzwi istniejące  ? 
W przedmiarach nie ujęto do wyceny natomiast w projekcie rysunek pn.RZUT 
PRZYZIEMIA ww drzwi są  ujęte. 
Odpowiedź: 
W pozycji 63. Przedmiaru wkradł się błąd – przy czytaniu rysunku drzwi zewnętrzne o 
wymiarze 1,20×2,36 ( otwór okienny wpisany pomyłkowo) winno być 1,85 × 2,50 /m/ - 1 szt. 
 
Pytanie 15 
Jaki rodzaj ościeŜnic do ww. skrzydeł naleŜy uwzględnić do wyceny, stalowe czy drewniane ? 
Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią pozycji przedmiaru 59 do montaŜu drzwi zewnętrznych przewidziano 
dostarczyć i zabudować ościeŜnice drewniane zgodnie z następującym wyliczeniem 
szczegółowym- przedmiarem: 
2,00*2,10+0,90*2,10+1,85*2,50+1,40*2,10+1,40*2,10+1,00*2,00=18,65 m2 
 
Pytanie 16 
Jaki osprzęt powinny posiadać  drzwi uŜytku publicznego tzn.. które drzwi powinny posiadać 
kratki wentylacyjne, które drzwi samozamykacze, jaki rodzaj klamek do wszystkich drzwi 
wewnętrznych ? 
Odpowiedź: 
Z uwagi na fakt, Ŝe projekt nie przewiduje montaŜu drzwi wewnętrznych nie podaje się 
rodzaju klamek i odpowiednio nie określa się montaŜu kratek wentylacyjnych w drzwiach. 
Ponadto z uwagi na etapowanie robót remontowych w obecnym zakresie robót nie przewiduje 
się montaŜu samozamykaczy, które w następnym etapie prac remontowych naleŜało by 
ponownie wymienić. 
 
Pytanie 17 
Jakie drzwi zewnętrzne są przedmiotem przetargu drewniane pełne jak podano w przedmiarze 
pozycja nr.61, pozycja  nr 62 i pozycja nr 64 , czy to są drzwi przeszklone jak podano w 
projekcie  na rysunkach „ ELEWACJE”, jakie to mają być drzwi ? 
Odpowiedź: 
Projekt zakłada montaŜ drzwi płycinowych do części klubowej 1,40 × 2,10 i na wyjściu 
podwórzowym 0,90× 2,00 oraz drzwi zewnętrznych do Sali tanecznej o wymiarach 1,85× 
2,50 /m/  i 2,00 × 2,10 /m/ płycinowe – drewniane w kolorze złoty dąb – nie naleŜy montować 
w skrzydłach drzwiowych szyb. 
 
Pytanie 18 
Czy drzwi drewniane klepkowe o wym.: 1,2x2,36 ujęte w poz. nr 63 przedmiaru są 
przedmiotem przetargu ? 
Ww. drzwi nigdzie nie ma w projekcie udostępnionym do przetargu tj w rysunku pn. RZUT 
PRZYZIEMIA, poniewaŜ  Zamawiający nie załączył do SIWZ i wykonawca nie ma 
moŜliwości sprawdzenia ? 
 



Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź do pytania 14 
 
Pytanie 19 
Czy drzwi zewnętrzne mają być pełne czy przeszklone, jakim szkłem zwykłym czy 
bezpiecznym ? 
Proszę o dostarczenie zestawienia na stolarkę drzwiową do wyceny. 
Odpowiedź: 
Wszystkie skrzydła drzwi zewnętrznych naleŜy wykonać jako drewniane pełne z płycinami 
lub klepkowe pełne bez oszklenia w kolorze złoty dąb.  
 
Pytanie 20 
Czy stolarka okienna i drzwiowa na piętrze budynku domu kultury  jest przedmiotem 
przetargu i podlega wycenie w jakiej ilości? 
Wg projektu rys. pn. Elewacja wschodnia są dwa okna na piętrze o nieokreślonych 
wymiarach oraz wg. projektu rys. pn. Elewacja zachodnia są teŜ dwa okna o nieokreślonych 
wymiarach.  
Dokumentacji tj. rysunków na PIĘTRO Zamawiający nie dołączył do SIWZ. 
Odpowiedź: 
Stolarka okienna nie jest przedmiotem projektu i nie będzie wymagana w ramach 
zamówienia. 
 
Pytanie 21 
Czy przetargiem objęte teŜ jest pięto budynku ? 
JeŜeli piętro jest objęte przetargiem, to proszę o projekt na piętro i rysunek tj. przekrój 
budynku przez cz. budynku przez dwie kondygnacje., załączony rysunek na przekrój budynku 
do SIWZ  jest przez jedną kondygnację. 
Odpowiedź: 
Część  mieszkalna budynku z pomieszczeniami na parterze i piętrze nie jest przedmiotem 
zamówienia i nie będzie wymagana w ramach zamówienia. 
 
Pytanie 22 
Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie elewacji zgodnie z załączonymi rysunkami pn. 
ELEWACJE tj. elewacji ocieplonej styropianem gr.6cm z wyprawą tynkiem strukturalnym 
„BARANEK” firmy ATLAS ? 
W przedmiarach stanowiących załącznik do SIWZ nie ujęto robót związanych  z wykonaniem 
elewacji budynku wg projektu rysunki pn. ELEWACJA i wg opisu technicznego pkt 4.1. 
Proszę o podanie przedmiaru na wykonanie 
Odpowiedź: 
Roboty zewnętrzne przy ociepleniu elewacji i wykonaniu tynku strukturalnego – nie jest 
przedmiotem zamówienia i nie będzie wymagane. 
 
Pytanie nr 23 
Czego dotyczy pozycja nr 80 przedmiaru tj. malowanie tynków zewnętrznych bez 
gruntowania ?   
Odpowiedź: 
Pozycja dotyczy malowania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniu Sali tanecznej i 
pomieszczeń 1/16;1/17;1/18 – przez pomyłkę przywołano pozycję malowanie tynków 
zewnętrznych, co odpowiednio koryguje się w przedmiarze. 
 



 
 
 
Pytanie nr 24 
Ile jest tynku cementowo-wapiennego zewnętrznego  do wykonania a ile wyprawki  
zewnętrznej do wykonania, czy w ogóle niniejszy zakres tj tynki cementowo-wapienne są 
przedmiotem przetargu ? 
Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.1 ppkt. 4 cytuję” wykonanie kompleksowe remontu 
elewacji budynku z wykonaniem ocieplenia. 
W przedmiarach nie ujęto tynków cementowo-wapiennych zewnętrznych do wyceny. 
Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji 
technicznej. 
W przedmiarach i kosztorysie z nakładami które są załącznikami do SIWZ teŜ ww. zakresu 
nie ujęto. 
Brak projektu do sporządzenia przedmiaru, prosimy dołączyć projekt. 
Odpowiedź: 
Tynki zewnętrzne nie są przedmiotem robót budowlanych i nie ujęto ich w przedmiarze zatem 
nie będą wymagane przy odbiorze. 
 
Pytanie nr 25 
Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z dwu 
warstw papy termozgrzewalnej na tynku cem-wap + folia budynku zgodnie z projektem ? 
JeŜeli ww. izolacje są przedmiotem przetargu to czy naleŜy policzyć następujący zakres robót 
zgodny z rysunkiem pn. PRZEKRÓJ A-A: 

1) odkopanie istniejących fundamentów o wym: wykonawca nie ma moŜliwości 
sporządzenia przedmiaru poniewaŜ rys.pn. RZUT PRZYZIEMIA nie posiada 
wymiarów budynku 

2) oczyszczenie ścian z resztek ziemi 
3) izolacja z dwu warstw papy termozgrzewalnej (rodzaj papy grubość nie określona w 

projekcie) 
4) izolacja z folii jakiej ?  (brak określenia na projekcie rys. pn. PRZEKRÓJ A-A 
5) zasypanie wykopu ziemią z wykopu 

Ww. zakres robót nie został ujęty w opisie technicznym do projektu, specyfikacji technicznej 
i przedmiarze, wykonawca nie ma moŜliwości sporządzenia przedmiaru poniewaŜ ww. zakres 
nie został dokładnie sprecyzowany chociaŜby czy fundamenty naleŜy odkopać na pełną 
wysokość tj. do ław fundamentowych oraz jaką folię zastosować na izolacje. 
Naszym zdaniem po co folia, na ten temat prosimy o opinię projektanta. 
Odpowiedź: 
Na tym etapie robót nie przewidziano wykonania zewnętrznej izolacji ław fundamentowych, 
będą one przedmiotem realizacji drugiego etapu robót budowlanych obejmującego wykonanie 
elewacji budynku. 
 
Pytanie nr 26 
Jaka jest ilość i jakie elementy konstrukcyjne więźby dachowej są do wymiany, które naleŜy 
wycenić ? 
Proszę o podanie ilości. 
Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.1. ppkt 5 naleŜy wykonać cytuję „ przebudowę dachu 
wraz z wymianą skorodowanych elementów konstrukcyjnych .  



Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji 
technicznej , w przedmiarach i kosztorysie za nakładami stanowiących załączniki do SIWZ 
ilości drewna konstrukcyjnego do wymiany. 
Odpowiedź: 
Z uwagi na dobrze zachowane elementy konstrukcji dachu oraz występującą korozję 
odeskowania stropu montowanego do konstrukcji dachowej naleŜy przewidzieć rozebranie 
odeskowania na powierzchni 349,74 m2 obejmującej powierzchnię stropu nad salą taneczną – 
pomieszczenie 1/15. Pojedyncze elementy konstrukcji dachowej konieczne do wymiany z 
uwagi na ich lokalizację na etapie projektu trudną do jednoznacznego określenia zostaną 
ustalone na etapie realizacji robót przez inŜyniera kontraktu – inspektora nadzoru po otwarciu 
dachu. Roboty te będą stanowiły zakres robót dodatkowych – nieprzewidzianych do realizacji 
na etapie projektu.  
 
Pytanie nr 27 
Czy rozebranie istniejących łat dachu jest przedmiotem przetargu ? 
Wg opisu technicznego i w przedmiarze robót przewiduje się  nowe przybicie łat na dachu a 
nie przewiduje się rozebrania. 
Proszę o podanie ilości do wyceny.  
Odpowiedź: 
Przedmiar robót uzupełnia się o pozycję 178 – rozebranie łacenia dachów w miejsce pozycji 
13 i poz 14, które zamienia się wywóz gruzu 20,738 m3 w pozycji 13 i wywóz na odległość 2 
km w poz.14 przedmiaru z ilością 20,738 m3 
 
Pytanie nr 28 
Jaka ilość dachu do pokrycia dachówką karpiówką jest przedmiotem przetargu  i do wyceny ? 
Wg projektu rysunek pn. „RZUT DACHU” powierzchnia całkowita dachu to 914,40m2 
natomiast w przedmiarze pozycja nr 19 jest 719,70m2 
Odpowiedź: 
Przekładka dachu nie obejmuje części mieszkalnej budynku, a jedynie część związaną z salą 
taneczną i zapleczem o powierzchni 719,70 m2 
 
Pytanie nr 29 
Czy posadzki z płytek ceramicznych są przedmiotem przetargu , czy pozostają istniejące ? 
W przedmiarach nie ujęto do wyceny ułoŜenia płytek ceramicznych, w projekcie brak opisu 
oraz w specyfikacji technicznej na temat płytek czy są nowe czy pozostają istniejące. 
Odpowiedź: 
Zawarty w przedmiarach zakres robót nie obejmuje prac w zapleczu socjalnym i 
pomieszczeniu klubowym, zatem nie ma w przedmiarach robót związanych z układaniem 
płytek ceramicznych. 
 
Pytanie nr 30 
Jakie parametry są nowoprojektowanych parkietów tzn. rodzaj parkiet dębowy, budowy 
jesion czy inny, jakiej klasy , jaki wymiar parkietu, jak grubość parkietu ? 
Opis techniczny, projekt specyfikacja techniczna ani przedmiar nie opisuje jakie parametry 
techniczne powinien mieć parkiet ? 
Odpowiedź: 
NaleŜy przewidzieć wykonanie posadzki z klepki parkietowej dębowej o grubości 28 mm 
lakierowanej trzykrotnie lakierem utwardzalnym dopuszczonym do stosowania. 
 
 



Pytanie nr 31 
Jakie parametry techniczne powinna mieć płyta do wykonania stropu podwieszonego w 
kształcie półkola, zaprojektowane płyty regipsowe ognioochronne gr. 12,5mm nie nadają się 
do wykonania stropu w kształcie półkola, muszą to być płyty giętkie elastyczne, prosimy o 
podanie nowego rozwiązania. 
Odpowiedź: 
Określenie płyta regipsowa odnosi się do typu materiału do wykonania pokryć izolujących. 
Dla wykonania prac przy pokryciu stropu naleŜy zastosować płytę suchego tynku gipsowego 
o grubości 1,00 cm – płytę róŜową ( z impregnacją ogniochronną) układaną dwuwarstwowo 
na uprzednio przygotowanym stelaŜu metalowym montowanych do drewnianej konstrukcji 
stropu. Dopuszcza się stosowanie płyt innych firm niŜ Nida – gips . 
 
Pytanie nr 32 
Jakie parametry techniczne ma mieć zaprojektowana Ŝaluzja elektryczna do zamontowania w 
stropie z płyt regipsowych wg projektu rys.pn. Przekrój A-A , oraz ile jest sztuk do wyceny na 
budynku  ? 
Wspomnianych danych nie określa projekt, opis techniczny do projektu, specyfikacja 
techniczna i przedmiar. 
Odpowiedź: 
Przeznaczenie – klapa poŜarowa połączona z czerpnią powietrza zabudowaną ponad 
pokryciem dachowym z dachówki. Przewidziano do wykonania 1 zestaw złoŜony z kanału 
kwadratowego z desek o przekroju 30× 30 cm. W poziomie stropu z płyt gipsowych 
zaprojektowano zabudowanie kratki dla wlotu grawitacyjnego powietrza z Ŝaluzją regulowaną 
mechanicznie ( zamykanie – otwieranie) ponad dachem na drewnianym szybie 30× 30 cm 
zabudować czerpnię powietrza o przekroju j.w. z poziomymi Ŝaluzjami w czterech 
płaszczyznach; całość naleŜy przykryć daszkiem blaszanym o dwu spadach. 
 
Pytanie nr 33 
Czy przedmiotem przetargu jest wyburzenie wszystkich istniejących posadzek i podłoŜy pod 
posadzkami , prosimy o przedmiar na rozbiórki poszczególnych warstw posadzek  ? 
Odpowiedź: 
Przedmiar obejmuje demontaŜ posadzki w Sali 1/15 
 
Pytanie nr 34 
Czego dotyczy pozycja nr 45 przedmiaru, są to podłoŜa z materiałów sypkich, pozycja 
niezgodna jest z projektem rys. pn. PRZEKRÓJ A-A , warstwa wymieniona nie występuje ? 
Odpowiedź: 
Po demontaŜu istniejących podłóg i podłoŜy przewidziano projektem wykonanie nowych 
podkładów gruntowych w miejsce podparć dla legarów podłogowych o grubości 20 cm  w 
pomieszczeniach 1/15; 1/1;1/2;1/8;1/9 o powierzchni łącznej tych pomieszczeń 293,48 m2 
 
Pytanie nr 35 
Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie obudowy stropu z płyt regipsowych 
ognioodpornych z dwu warstw jak ujęto w przedmiarze pozycja 52 i pozycji 53 czy z jednej 
warstwy jak podano w projekcie rys. pn. PRZEKRÓJ A-A ? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź znajduje się pod pytaniem 31 – płyty regipsowe ognioodporne o grubości 1,0 cm 
kolor róŜowy. 
 
 



Pytanie nr 37 
Czy wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych  jest przedmiotem przetargu, jeŜeli tak to 
proszę o dostarczenie projektu na pochylnię lub przedmiaru robót  określającego zakres 
robót? 
Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji 
technicznej. 
W przedmiarach i kosztorysie z nakładami które są załącznikami do SIWZ teŜ ww. zakresu 
nie ujęto. 
Odpowiedź: 
Podjazd dla niepełnosprawnych opisują poz. 54 do 57  przedmiaru robót., a przedmiotem 
wykonania jest pochylnia betonowa długości 5,00 m i szerokości 1,20 m wraz z podestem 
przed drzwiami wejściowymi do przedsionka 1/1.  
 
Pytanie nr 38 
Czy wykonanie balustrad na pochylni  niepełnosprawnych  jest przedmiotem przetargu, jeŜeli 
tak to proszę o dostarczenie projektu na balustrady lub przedmiaru robót  określającego zakres 
robót ? 
Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji 
technicznej. 
W przedmiarach i kosztorysie z nakładami które są załącznikami do SIWZ teŜ ww. zakresu 
nie ujęto 
Odpowiedź:  
Projekt na tym etapie nie obejmuje wykonania balustrady. 
 
Pytanie nr 39 
Czy przedmiotem przetargu jest montaŜ urządzeń sanitarnych zgodnie z rysunkiem  RZUT 
PARTERU na instalacje wod-kan ? 
Ze względu na brak  wymiarów budynku na poszczególnych rysunkach projektu, duŜe 
rozbieŜności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, określenia co jest istniejące 
a co projektowane proszę o dołączenie do przetargu projektów wykonawczych i 
inwentaryzacji budynku. 
Odpowiedź: 
Projekt nie przewiduje montaŜu urządzeń sanitarnych, a jedynie wykonanie tzw instalacji 
podposadzkowej dla instalacji wody i kanalizacji sanitarnej. 
 


