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Pilchowice dnia 25.11.2013r. 
 

Znak sprawy: IRG.271.26.2013 
 

 
Odpowiedzi na pytania 

 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wilczy”.   
 
Przekazuję państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę  
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
1. Brak przedmiarów oraz określenia parametrów technicznych materiałów do montażu 

elementów wyposażenia kotłowni /zgodnie ze schematem/ rys. 5K. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
 
 Na zadane pytanie udzielono odpowiedzi w dniu 22.11.2013 r. 
 
2. Brak zestawienia stolarki drzwiowej. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2  
 
Drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe w kolorach jasnych – 80 x 200  - 1 szt  (L) 
                                                                                                                80 x 200  -  1 szt (P)      
 
3. Jakie mają być parametry techniczne dla płytek ściennych i posadzkowych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3  
 
Płytki ścienne w kolorach jasnych / w uzgodnieniu z Inwestorem/, o wym. 15 x 15 cm  
do 20 x 20 cm, nasiąkliwości < 10, odporności na plamienia – max. klasa 2 
Płytki podłogowe w kolorach jasnych / w uzgodnieniu z Inwestorem / o wymiarach 
30 x 30 cm, nasiąkliwość < 10, odporność na plamienia max klasa 2, antypoślizgowość 
nie mniej niż 12, wytrzymałość na zginanie > 35 N/mm2, odporność na ścieranie 
klasa V   
 
4. Jaka ma być kolorystka tynków cienkowarstwowych 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4  
 
Tynki w kolorach jasnych do uzgodnienia z Inwestorem 
  
5. Brak rysunku balustrady schodowej – poz. 43 
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Odpowiedź na pytanie nr 5  
 
 Należy wykonać balustradę schodową z prętów prostych, profil zamknięty,  
Długości ok. 6,50 m 
 
6. Brak przedmiaru do poz. 45 – instalacja elektryczna. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
 
Należy wykonać instalację podtynkową z osprzętem podtynkowym w wykonaniu  
co najmniej IP 44. 
Obwód oświetleniowy kabel   YDYżo  3 x 1,5  długości 15,0 m 
Obwód gniazdek          kabel   YDYżo  3 x 2,5  długości 10, 0 m 
Oprawa oświetleniowa naścienna/nastropowa BP.N218EVG  2 x TC- L18W EVG, 
230 V  IP  44               -   szt 4 
Wyłączniki, gniazdo, puszki, wentylator 

 
7. Co oznacza –opłata skarbowa za składowanie gruzu – 4 szt. – poz. 47 

 
Odpowiedź na pytanie nr 7  
 
Należy wycenić – oplata za składowanie gruzu na składowisku   -  3,0 m3 

 
8. Brak przedmiarów do poz. 49 – instalacja elektryczna łazienka 

 
Odpowiedź na pytanie nr 8  
 
Określono w odpowiedzi na pyt. 6 

 
9. Brak przedmiarów do poz. 50- instalacja wod. kan. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 9  
 
W załączeniu rzut piętra z naniesionym W.C. 
Należy zabudować i zabudować kompletną muszlę i umywalkę oraz 
rur ę PVC  110 mm – 8 mb,  PVC 50 mm – 3 mb rura wodna PP 20 mm 
- 5 mb, zawór odcinający DN 15 mm – szt 1  
 
10. Jakie mają być parametry techniczne wykładziny pcv – poz. 71 

 
Odpowiedź na pytanie nr 10  
 
Należy ułożyć wykładzinę przemysłową grub. min. 2,50 mm w kolorze jasnym 
w uzgodnieniu z inwestorem 

 
11. Brak przedmiaru do poz. 77 – przegląd instalacji elektrycznej.  
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Odpowiedź na pytanie nr 11 
  
Należy dokonać przeglądu istniejącej w pomieszczeniu i klatce schodowej instalacji 
elektrycznej oraz pomiary powykonawcze  
 

 
12. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu nr 459346-2013 z dnia 12.11.2013r. zwracam 

się z zapytaniem odnośnie załączonych materiałów, mianowicie, brak w nich specyfikacji 
rur, zaworów, złączek, pompy. Na podstawie schematu kotłowni nie możemy nic wycenić 
– brak wielkości urządzeń. Materiały te nie są również wyszczególnione w opisie 
technicznym kotłowni. Jednocześnie mamy wątpliwości, co do niektórych pozycji  
w przedmiarze: „remont klatki chodowej, wykonanie łazienki, remont KGW”, 
mianowicie: poz. 49 – Kalkulacja własna –wykonanie instalacji elektrycznej  
w pomieszczeniu łazienki, podłączenie wentylatora wraz z kratką, montaż opraw 
nasufitowych, gniazdka itp. 
Pytanie : czy chodzi o samo podłączenie ww. sprzętu będącego własnością 
Zamawiającego czy Wykonawca ma go zakupić? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 12  
 
Należy zakupić i zabudować w/w osprzęt 
 

13. Poz. 50- kalkulacja własna – przerobienie instalacji wod, kan., podłączenie umywalki  
i WC.  
Pytanie: czy umywalka i WC są materiałami Zamawiającego, czy Wykonawca ma go 
zakupić? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 
 
Należy zakupić i zabudować w/w wyszczególnione materiały 
 

14. Poz. 56 – Kalkulacja własna – Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie, 
pojemnika na ręczniki papierowe, uchwyt na papier toaletowy. 
Pytanie: Czy Zamawiający ma wymagania dotyczące materiału, z jakiego mają być 
wykonane (np. stal nierdzewna, plastik)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
 
Należy zakupić i zabudować w/w materiały. Materiał - plastik 

 
Zmianie ulega załącznik nr 9 d SIWZ z uwagi na przesunięcie terminu wykonania 

pierwszego etapu robót do dnia 31.01.2013r. 
 

W związku z dużą ilością zapytań Zamawiający przesuwa termin złożenia i otwarcia 
ofert na 02.12.2013r. godzina złożenia i otwarcia pozostaje bez zmian. 
 
 Jednocześnie zmianie ulega pkt. 14 ppkt 7 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed 
terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 
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Oferta w postępowaniu pod nazwą: Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wilczy. 

Nie otwierać przed  02.12.2013 r. godz. 11:15” 
 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 

P.O. kierownika Inwestycji 
 i Rozwoju Gospodarczego 

 
 

Karina Szołtysik 
 

 


