PYTANIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych pn.:
„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepanowie”
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 358256-2014; data
zamieszczenia: 28.10.2014r. do zamawiającego wpłynęło pytanie wykonawcy, na które
udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie:
„Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę
budowlaną polegającą na wybudowaniu lub przebudowie co najmniej 1 budynku
użyteczności publicznej lub/i zamieszkania zbiorowego lub/i budynku mieszkalnego o
wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł. Wykonawca musi dołączyć dowody
dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Jeżeli Wykonawca posiada referencje na remont świetlic o większym zakresie niż dane
zamówienie, to czy takie dokumenty będą akceptowane przez Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określa minimalną wartość robót na 300
000,00zł. Jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem na kwotę wyższą niż 300 000,00zł, to
takie dokumenty będą akceptowane.
Pytanie:
„Czy pozycja 63 posiada właściwą podstawę katalogową(jest AT-09 0801-02 blachodachówka
CUPRIMA z blachy miedzianej - w opisie technicznym jest blacha powlekana
blachówkopodobna, która ma inne normy czasowe i materiałowe”
Odpowiedź:
Pokrycie główne dachu jak i elementy uzupełniające: gąsiory, wiatrownice itp. należy
wycenić jako blaszane dachówkopodobne, z powłoką w kolorze wiśniowym, jako pierwsze
wskazanie do wyceny należy uwzględniać opisy techniczne w przedmiarze i STWiOR.
Podawana przez Inwestora podstawa w postaci katalogów KNR lub innych ma tylko i
wyłącznie charakter pomocniczy, nieobligatoryjny i oferent nie musi się do nich stosować.

Pytanie:
W kosztorysie nie ma cyklinowania ani lakierowania posadzek czy ma to być wliczone w
koszty czy Zamawiający wykona to we własnym zakresie?
Odpowiedź:
Parkiet dębowy, dz. 3 poz. 17. W wycenie jednostkowej 1m2 należy uwzględnić:
- ułożenie parkietu z klepek gr. 19mm na kleju poliuretanowym, cyklinowanie i
przygotowanie pod położenie warstw ochronnych,
- trzykrotne lakierowanie parkietu: 1x podkładowe i 2x nawierzchniowe lakierem
syntetycznym w strukturze półmatowej,
- układanie parkietu „w jodełkę”.
Pytanie:
Czy okiennice istniejące można poddać renowacji czy mają być wykonane nowe?
Odpowiedź:
Okiennice drewniane; dz. 12, poz. 117. Wymiana okiennic obejmuje demontaż starych i
wykonanie nowych drewnianych z drewna sosnowego klasy K27, deski heblowane
obustronnie grubości 22mm, deski szerokości 10cm łączone na pióro-wpust, wypełnienie w
układzie poziomym, obramowanie z deski jw. szerokości 10cm, powierzchnia bejcowana i
lakierowana x2, okucia stalowe w kolorze czarnym, wymiary okiennic 2x80/270cm
(dwuskrzydłowe)
Pytanie:
Proszę podać ilość szafek kuchennych wiszących w szt.
Odpowiedź:
Szafki kuchenne; dz. 15, poz. 178 i 179, wiszące o szerokości 80cm (dwuskrzydłowe) typowe
kuchenne – szt. 2
Pytanie:
Czy zakup grzejników elektrycznych doliczyć do kosztorysu?
Odpowiedź:
Dz. 14, poz. 168, zakup grzejników elektrycznych w ilości 5szt. wliczyć w tę pozycję; również
w tej pozycji zawrzeć należy wykonanie zasilania z podłączeniem w ilości 10mb na 1 grzejnik,
kabel 3x4mm2 układany w bruździe z cegły z zaprawieniem.
Pytanie:
Czy instalacja elektryczna jest do wymiany cała czy tylko osprzęt elektryczny?
Odpowiedź:
W Sali występuje instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i wyłączników nowa
wymieniana w ubiegłym roku. Nowe roboty są opisane w przedmiarze oraz STWiOR dz. SST
3/B.11 Instalacja wentylacji i ogrzewanie oraz dz. SST 3/B.112 Roboty montażowe w zakresie
instalacji elektrycznych; rodzaj kabli i ilości są podane dla podłączeń nowych jak: wentylator
dachowy DN 315, zasilanie grzejników 900W, przeróbki zasilania (Przedłużki) dla nowych

kulistych opraw oświetleniowych sz. 11, montaż podgrzewacza wody poz. 105 z zasilaniem
od tablicy głównej 3x2,5mm2 ok. 19,5mb, oprawy główne i kinkiety są szczegółowo opisane
w SST. 3/B.12.
Pytanie:
Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu branży
elektrycznej, który zawierałby schemat rozdzielni głównej oraz plan instalacji gniazd i
oświetlenia w świetlicy. Projekt ten jest niezbędny, ponieważ z załączonych na stronie PIB
dokumentów oraz przedmiaru robót nie wynika faktyczny zakres prac koniecznych do
wykonania.
Odpowiedź:
Uszczegółowienie schematu i wykonanie tablicy głównej nastąpi na etapie wykonawczym;
przy wycenie do oferty można zapoznać się ze stanem istniejącym oraz należy wziąć pod
uwagę zabudowę z ilością występujących obwodów i zabezpieczeń ok. 8szt.
Pytanie:
Brak informacji o instalacjach elektrycznych w piwnicy, czy doliczyć.
Odpowiedź:
Nie doliczać instalacji elektrycznej piwniczki (pomieszczenia pod sceną).
Pytanie:
Brak informacji o instalacji odgromowej i uziomu otokowego instalacji odgromowej świetlicy
(dach kryty papą).
Odpowiedź:
Instalacja odgromowa i uziom będą uszczegółowione na etapie wykonawczym; z uwagi na
sąsiedztwo z budynkiem mieszkalnym instalacja prawdopodobnie będzie wykonana z
uziomem pogrążalnym a nie otokowym; pozycji nie należy wyceniać
Pytanie:
Brak informacji o oprawach z modułem awaryjnym na Sali tanecznej
Brak informacji o oprawach zewnętrznych nad drzwiami (muszą być z modułem awaryjnym)
Brak informacji o oprawach awaryjnych kierunkowych
Brak informacji o instalacji elektrycznej wyrównawczej
Odpowiedź:
Instalacja wyrównawcza nie jest konieczna; wszystkie instalacje wod.-kan. Są w wykonaniu
PVC i PPP; z uwagi na kubaturę obiektu i rozwiązania wyjść nie przewiduje się montażu
opraw awaryjnych.
Pytanie:
Brak informacji o sposobie mocowania przyłącza napowietrznego energetycznego
wykonanego przez Zakład Energetyczny (istniejąca sztyca słabej jakości – zdeformowana do
wymiany.

Brak informacji o miejscu i sposobie montażu złącza napowietrznego z układem
pomiarowym i zabezpieczeniem przedlicznikowym.
Odpowiedź:
Przyłącze energetyczne będzie wykonane w ramach oddzielnego zamówienia, natomiast
sztyca będzie wymieniona na nową; roboty będą rozliczone na etapie wykonawczym jako
dodatkowe, po uprzednim rozwiązaniu przyłącza i warunków podanych przez
przedsiębiorstwo energetyczne.
Pytanie:
Czy inwestor przewiduje wykonanie przycisku p-pożarowego przy drzwiach wejściowych.
Odpowiedź:
W wycenie należy przyjąć wykonanie przycisku p-pożarowego przy drzwiach wejściowych z
oddzielnym zabezpieczeniem i zasilaniem; ilość kabla od tablicy do wyłącznika ok. 14mb.
Pytanie:
Czy wewnętrzna linia zasilająca powinna być wykonana z przewodu YDY 5x6mm 2 czy
5x10mm2.
Odpowiedź:
Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) należy wycenić z przewodu YDY 5x10mm 2 z uwagi na moc
zamontowanych odbiorników.

