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Odpowiedzi na pytania 
 

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  
w Nieborowicach” 
 
Przekazuję państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie nr 1: 
 
Zgodnie z zapisem SIWZu:  
 
„W ramach składanej oferty ryczałtowej Wykonawca skalkuluje również następujące roboty: 
· Roboty zabezpieczające 
· Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych 
· Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych budynku(ściany i sufity) 
· Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury i stolarki 
drzwiowej – ściany, podłogi. 
· Renowację parkietu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i ułożenie nowych 
powłok lakierniczych)” 
Prosimy o na jakiej podstawie wykonawca ma wycenić powyższe roboty? 
Jaki standard należy zastosować przy realizacji tych robót. Jaki standard armatury należy 
uwzględnić w wycenie? Czy ceramikę sanitarną należy uwzględnić w wycenie, jeśli tak to 
jaki ma być standard tych urządzeń. Czy powstaną projekty na te roboty ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
 

Zamawiający informuje, że z uwagi na rozliczenie ryczałtowe Wykonawca wyceni 
przedstawione roboty na podstawie dokumentacji przetargowej. Przedmiar stanowi jedynie 
materiał pomocniczy. 

W zakresie standardów dla n/w robotach informujemy, że: 

- w zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wyceni wszelkie czynności, nadzory 
branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora 
niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby 
mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót 

- w zakresie robót "odtworzeniowych i naprawczych", wszelkie roboty związane z naprawami 
po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac uzupełnieniem 
przekuć, wypełnieniem bruzd, odtworzeniem tynków, mycie zabrudzonych powierzchni  
i inne roboty towarzyszące. 



 

-w zakresie "kompletnego odmalowania wszystkich pomieszczeń budynku (ściany, sufity) 
należy przewidzieć: zmycie, przetarcie, szpachlowanie nierówności, zagruntowanie  
i nałożenie 2  lub większej ilości warstw farby w celu uzyskania dobrego krycia oraz inne 
roboty towarzyszące. Do malowania należy użyć farb o odporności na szorowanie na mokro 
co najmniej: klasa I wg PN-EN 13300, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. 
 
-w zakresie "Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury  
i stolarki drzwiowej - ściany i podłogi", należy przewidzieć demontaż armatury, ceramiki 
stolarki drzwiowej, skucie płytek montaż nowych płytek na kleju montaż nowej armatury   
i ceramiki sanitarnej, przeróbkę podejść jeśli konieczna, zakupu baterii i inne roboty 
towarzyszące. 
- płytki na ścianach szkliwione o nasiąkliwości po wypaleniu 3%-6% , wzór i rozmiar do 
ustalenia z Zamawiającym przed montażem minimalny rozmiar płytki 20cm 
    - płytki na podłogach antypoślizgowe R11, klasa PEI minimum III, minimalny rozmiar 
płytki 20 cm 

 - drzwi do kabin WC w systemie lekkim płyt z litego laminatu HPL bądź płyt wiórowych P5 
przy czym można wykorzystać istniejące ściany dzielenia kabiny ustępowych 

 - przed montażem wykonawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów 
baterii do wyboru dostosowanych do funkcji pomieszczenia 

- Przed montażem Wykonawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów 
ceramiki sanitarnej do wyboru dostosowanej do funkcji pomieszczenia, przewiduje się 
unifikację tj. jednolitość wyposażenia 

- drzwi do sanitariatów i kuchni laminowane płyta pełna wzmocniona okleina z warstwa  
o podwyższonej trwałości, wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- W zakresie renowacji parkietu w pomieszczeniu świetlicy Wiejskiej (cyklinowanie  
i ułożenie nowych powłok lakierniczych) tj. Cyklinowanie dla wyrównania powierzchni  
i usunięcia starych powłok lakierniczych, oczyszczenie, zagruntowanie i nałożenie min  
3 warstw lakieru poliuretanowego. 

- Ceramikę sanitarną należy uwzględnić w wycenie - ceramika biała z powłoką standardową, 
dostosowana do pomieszczenia, deski sedesowe wolno opadające. Wykonawca przedstawi do 
wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów ceramiki sanitarnej do wyboru dostosowanej do 
funkcji pomieszczenia, przewiduje się maksymalną unifikację tj. jednolitość wyposażenia  
w pomieszczeniu. 

- Zamawiający informuje, że nie powstaną odrębne projekty na w/w roboty. 

Pytanie nr 2: 

Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej wersji edytowalnej przedmiarów 
robót (np.: *.ath) 



 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
 
Zamawiający nie dysponuje edytowalną wersją przedmiarów robót. 
 
Pytanie nr 3: 
 
Brak w projekcie i przedmiarach obudowy przewodów instalacji centralnego ogrzewania 
(prowadzonych pod stropem i nad podłogą). Prosimy o informację czy obudowę przewodów 
instalacji centralnego ogrzewania należy uwzględnić w wycenie. Brak również przedmiarach  
i projekcie wykonywania bruzd pod przewody instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy  
o informację w jaki sposób ma być poprowadzona instalacja centralnego ogrzewania.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
 
Instalację c.o. zaleca się poprowadzić w obudowach z płyt gispsowo-kartonowych 
montowanych na ruszcie systemowym. Przedmiotowe roboty należy uwzględnić  
w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Odpowiedzi na powyższe pytania nie powodują konieczności wydłużenia terminu 
składania ofert. 
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