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GGMMIINNAA  BBYYCCZZYYNNAA   
 

Rynek 1                                                                                                 tel./fax. 077 413 41 50  
46-220 Byczyna                                                                                 e-mail: um@byczyna.pl 
 

 

    

                              Byczyna, dnia 09.09.2013 r. 
 
Wp II.271.18.1.2013       
 
 

 

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

          

 
 
dot.: postępowanie przetargowe: Projekt Polanowice – zmiana sposobu uŜytkowania wraz  
z przebudową budynku szkoły na budynek mieszkalny 
 
 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego wpłynęło 
zapytanie o następującej treści: 
 

 
1. W przedmiarze brakuje rozebrania posadzek z parkietów. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Uwzględnić rozbiórkę posadzek w złym stanie w ilości 200 m2 

 

2. W przedmiarze brakuje rozebrania posadzek z wykładzin z PCV. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie 
przedmiaru.  

Uwzględnić pod instalacje. 
 
3. W przedmiarze brakuje rozebrania posadzek z płytek ceramicznych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie 

przedmiaru. 

Uwzględnić. 
 
4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących zagruntowania podłoŜy oraz wykonania wylewek  

samopoziomujących pod wykładziny z PCV. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. 

Uwzględnić w części rozebranej. 
 
5. Proszę o podanie parametrów wykładzin podłogowych z PCV - grubość całkowita, grubość warstwy uŜytkowej, 

grupa odporności na ścieranie itp.  

Zamienić wykładziny podłogowe przedmiarze PCV na panele (grubość 7 mm, ścieralność – 6 klasa). 
 
6. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej zgrzewania wykładzin z PCV. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie 

przedmiaru.  

Nie dotyczy 
 
 



 2 

 
7. Dotyczy pozycji 23. przedmiaru - „kanały z pustaków wentylacyjnych”. Czy podana ilość kanałów, tj. 1,00 m jest 

prawidłowa? JeŜeli nie, to proszę o podanie prawidłowego przedmiaru.  

Błąd w wycenie, proszę uwzględnić zgodnie z projektem. 
 
8. Dotyczy pozycji 37. przedmiaru - malowanie okien. Czy podana ilość do malowania uwzględnia współczynniki 

zgodnie z zasadami przedmiarowania punkt 4.5.4. tablica 9914 ? JeŜeli nie, to proszę o podanie prawidłowego 
przedmiaru.  

Dwukrotne malowanie starych okien. 
 
9. Dotyczy pozycji 38. przedmiaru - malowanie drzwi. Czy podana ilość do malowania uwzględnia współczynniki 

zgodnie z zasadami przedmiarowania punkt 4.5.4. tablica 9914 ? JeŜeli nie, to proszę o podanie prawidłowego 
przedmiaru.  

Dwukrotne malowanie starych drzwi. 
 
10. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących skucia posadzek ceramicznych w piwnicach oraz uzupełnienia 

posadzek betonowych po skuciu. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Uwzględnić wyrównanie posadzek i uzupełnienie ubytków. 
 
11. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących skucia płytek ściennych ceramicznych oraz wykonania tynków po 

skuciu. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Uwzględnić. 
 
12. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących skucia i wykonania nowych posadzek betonowych  

w  pomieszczeniach kotłowni (istniejące nie są w najlepszym stanie). Proszę  o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Uwzględnić. 
 
13. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania od strony północnej podjazdu dla osób  

z niepełnosprawnością. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Zgodnie z projektem (obrzeŜa chodnikowe gr. 6 cm + kostka betonowa). 
 
14. Proszę o określenie parametrów drzwi wejściowych do mieszkań, oznaczonych jako D2.  

Zgodnie przedmiarze wykazem stolarki i projektem. 
 
15. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczący demontaŜu skrzydeł oraz wykucia ościeŜnic drzwiowych. Proszę  

o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Uwzględnić. 
 
16. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących rozebrania ścianek działowych w istniejących sanitariatach oraz 

usunięcia z budynku gruzu. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Uwzględnić. 
 
17. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących rozebrania boazerii oraz wykonania zabudowy „skosów” z płyt 

gipsowo-kartonowych (dwie płyty GKF na ruszcie stalowym)  w pomieszczeniach z oknami dachowymi na II piętrze. 
Proszę o wyjaśnienie  i uzupełnienie przedmiaru. 

Uwzględnić. 
 
18. Czy naleŜy przewidzieć wykonanie dodatkowej izolacji „skosów” z wełny mineralnej gr.5cm pomiędzy profilami 

rusztu pod płyty g-k? Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. 
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Tak. 
19. Czy naleŜy przewidzieć wykonanie izolacji „skosów” z folii paroizolacyjnej na profilach rusztu pod płyty g-k? 

Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru. 

Tak. 
 
20. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania impregnacji konstrukcji drewnianej dachu preparatem 

Fobos M-2 zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru, 
jak równieŜ podanie krotności smarowania drewna impregnatem.  

Uwzględnić. 
 
21. Czy ze względu na kl. odporn. poŜarowej bud. „C” ścianki działowe naleŜy wykonać  z płyt gipsowo-

katonowych ognioodpornych?  

Tak, zgodnie z atestem. 
 
22. Proszę o wyjaśnienie, jakie prace do wykonania (oprócz malowania) naleŜy uwzględnić  w obrębie klatki 

schodowej.  

Drobny remont elementów klatki schodowej. 
 
23. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania izolacji z folii w płynie na ścianach i posadzkach  

w łazienkach. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.  

Uwzględnić. 
 
24. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wymiany rynien i rur spustowych oraz opierzeń zgodnie z opisem 

technicznym projektu. Proszę o wyjaśnienie oraz podanie ilości poszczególnych elementów, jak równieŜ ilości rusztowań 
koniecznych do wymiany rynien. 

Uwzględnić w przedmiarze wymianę rynien (100%), rusztowania wg. przyjętej technologii wykonania. 
 
 
25. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących remontu tarasu znajdującego się od strony południowej budynku. 

Proszę o wyjaśnienie oraz uzupełnienie przedmiaru z podaniem rodzaju i ilości robót do wykonania. 

Uwzględnić w przedmiarze rozbiórkę wszystkich warstw  nad stropem i wykonanie ponowne posadzki 
przedmiarze izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi wg. znanych systemów tarasowych. Uwzględnić 
odwodnienie tarasu. 

 
26. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wywiezienia gruzu i materiałów rozbiórkowych. Proszę  

o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru z podaniem odległości do wysypiska. 

Uwzględnić (wywóz na wysypisko w odległości 16 km, w kosztach za pozyskany złom z rozbiórki). 
 
27. W opisie technicznym projektu jest napisane, Ŝe zaleca się zamontowanie nawiewników w ramach okiennych 

pomieszczeń uŜytkowych. W starych oknach (bez uszczelek) występuje zjawisko naturalnej infiltracji. Czy zatem jest 
konieczny montaŜ nawiewników okiennych? JeŜeli tak, to proszę o określenie typu oraz ilości nawiewników. 

Zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
28. W opisie technicznym projektu jest napisane, Ŝe budynek naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy.  

Proszę o wyjaśnienie i podanie ilości gaśnic. 

Budynek mieszkalny nie wymaga gaśnic. Gaśnica – 1 szt. 6 kg. Dla pomieszczenia kotłowni. 
 
29. Czy do dokumentacji odbiorowej naleŜało będzie równieŜ załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynku oraz wykonane przez mistrza-kominiarza protokoły kominiarskie?  

Tak. 
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30. Proszę o określenie ilości komór oraz ociekaczy w zaprojektowanych zlewozmywakach. 

NaleŜy przyjąć zlewozmywaki jednokomorowe z płytą ociekową 
 
31. Proszę o podanie rozmiarów brodzików i kabin natryskowych. 

NaleŜy przyjąć brodziki z kabinami natryskowymi o wymiarach 90x90cm 
 
32. W kosztorysie nie ujęto prac demontaŜowych c.o. Proszę o określenie, czy demontaŜ jest po stronie 

wykonawcy. JeŜeli tak, to proszę o podanie ilości grzejników, rur oraz instalacji kotłowni do zdemontowania, a takŜe  
o informację w sprawie znajdujących się w kotłowni kotłów c.o. Proszę równieŜ o sprecyzowanie, czy materiały  
z demontaŜu naleŜy przekazać inwestorowi, czy są one do zagospodarowania przez wykonawcę.  

Prace demontaŜowe są po stronie wykonawcy a materiał z odzysku w rozliczeniu za prace demontaŜowe 
 w razie stwierdzenia Ŝe kwota za materiał jest za niska to naleŜy doliczyć do kosztorysu wartość prac 
demontaŜowych, jeden z kotłów co pozostanie do wykorzystania przez inwestora 

 
33. W kosztorysie nie ujęto prac demontaŜowych instalacji sanitarnych. Proszę o określenie, czy demontaŜ jest po 

stronie wykonawcy. JeŜeli tak, to proszę o podanie ilości armatury oraz rur do zdemontowania. Proszę równieŜ  
o sprecyzowanie, czy materiały z demontaŜu naleŜy przekazać Inwestorowi, czy są one do zagospodarowania przez 
wykonawcę. 

Prace demontaŜowe są po stronie wykonawcy a materiał z odzysku w rozliczeniu za prace demontaŜowe  
w razie stwierdzenia Ŝe kwota za materiał jest za niska to naleŜy doliczyć do kosztorysu wartość prac 
demontaŜowych, jeden z kotłów co pozostanie do wykorzystania przez inwestora 

 
34. Zgodnie z projektem instalacyjnym wszystkie instalację c.o. oraz wodne prowadzone są po posadzkach kaŜdej 

kondygnacji. Po rozmowie z Inwestorem i z oględzin obiektu wynika, Ŝe posadzki budynku nie mają być rozkuwane. W 
związku z tym nie ma moŜliwości wykonania instalacji c.o. oraz wodnej zgodnie z projektem. Prosimy o przedstawienie 
nowego projektu oraz kosztorysu na instalację wodną i c.o. 

Wszystkie prace zgodnie z projektem i kosztorysem ( poz. 44, 77 i 124 ) naleŜy prowadzić w 
bruzdach niezbędnych do prowadzenia instalacji z ich zamurowaniem. 

 
35. Czy w zakładzie energetycznym uzgodniono umiejscowienie rozdzielnic z układami pomiarowymi?  

Lokalizacja układów pomiarowych jest zgodna z wytycznymi TAURON Dystrybucja i została uzgodniona  
z RD Północ Kluczbork RD3/4 RDT. 

 
36. W projekcie są przewidziane zamurowania otworów drzwiowych, w przedmiarze brak jest wyceny wykucia 

starych ościeŜnic oraz uzupełnienia tynków na zamurowanych otworach. Czy i jakich ilościach doliczyć te pozycje ?  

Doliczyć wykucia i tynki. 
37. W projekcie przewidziano wykucie dodatkowych otworów okiennych.  Czy przy montaŜu nowych okien doliczyć 

montaŜ parapetów  wewnętrznych. I zewnętrznych ? JeŜeli tak to prosimy o podanie rodzaju materiału.  

Doliczyć montaŜ parapetów. Zewnętrzne parapety z blachy powlekanej (brązowe), wewnętrzne – lastriko. 
 
38. Przewidziane jest wymurowanie ścian wewnętrznych z gazobetonu gr. 24 cm. Czy ściany będą murowane na 

istniejącym podłoŜu, czy naleŜy w tych miejscach rozebrać istniejące warstwy posadzek ?  JeŜeli tak to proszę  
o podanie ile czego naleŜy rozebrać.  

Rozbiórka warstw posadzki do stropu, wymurowanie ścian na stropie. 
 
39. W projekcie oraz w przedmiarze robót budowlanych brak jest wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń  

kuchennych i łazienkowych.  Proszę o podanie sposobu wykonania i ilości. 

W istniejących przewodach kominowych oraz włączenie poziome, zgodnie przedmiarze dokumentacją. 
 
 
 



 5 

40. W przedmiarze załoŜono wykonanie 987,00 m2 wykładzin PCV. Brak wyceny rozebrania starych warstw 
podłogi oraz ewentualnego wyrównania powierzchni stropu po rozbiórce. Czy nowa wykładzina będzie układana na 
istniejącym podłoŜu, czy doliczyć rozbiórki i wylewki? JeŜeli tak to proszę o podanie rodzaju i ilości.  

Zamienić wykładziny podłogowe przedmiarze PCV na panele (grubość 7 mm, ścieralność – 6 klasa). 
Pozostałe, jak w odpowiedzi na pytania 1-4. 

 
41. W przedmiarze załoŜono 195,0 m2 rozebrania i wykonania nowych warstw posadzek w pomieszczeniach 

mokrych. Brak jest izolacji akustycznej. Czy i jaką doliczyć?  

Tak – styropian 2 cm, twardy. 

42. W przedmiarze załoŜono wykonanie nowych tynków na nowo wymurowanych ścianach. Na starych nie 
uwzględniono zmywania starych warstw farby,  opalania lamperii olejnych,  gruntowania i wykonywania gładzi 
szpachlowych. Co i w jakich ilościach naleŜało by doliczyć? 

Pozycja w cenniku zakłada te roboty. 

43. W pozycji 35 i 36 przedmiaru załoŜono malowanie ścian i sufitów  farbami klejowymi.  Prosimy i sprecyzowanie 
jaki rodzaj farby zastosować.  

Ogólnodostępne akrylowe, wg. opisu projektu. 

44. W dokumentacji projektowej jest mowa o wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych natomiast nie 
jest to ujęte w przedmiarze, proszę o aktualizację przedmiaru lub wskazanie ilości do wymiany. 

Jak w odpowiedzi na pytanie 24 

45. W dokumentacji projektowej jest zapis dotyczący instalacji wentylacji wskazujący na jej pełną zmianę, proszę  
o opis robót do wykonania i ewentualną korektę przedmiaru.  

46. Proszę o informacje czy korytarze, hole budynku szkoły równieŜ objęte są remontem gdyŜ brak tej informacji  
w dokumentacji projektowej, jeŜeli tak to proszę o modyfikację przedmiarów. 

Odpowiedzi na pytania 45 i 46 zostały udzielone w poprzednich odpowiedziach.  

47. Czy posadzka tarasu podlega naprawie (przecieka i zalewa pomieszczenie mieszkania) jeŜeli tak to proszę  
o podanie sposobu wykonania oraz modyfikację przedmiaru. 

Jak  w odpowiedzi na pytanie 25 

48. W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, proszę o modyfikację 
przedmiaru. 

Jak w odpowiedzi na pytanie 26 

49. W związku z ogłoszonym przetargiem, proszę o informację jaką stawkę VAT (8% czy 23%) zastosować przy 
wycenie w/w zadania.  

Jedynym kompetentnym organem do wydania indywidualnej interpretacji jest minister finansów (tak 
stanowi art. 14b §1 Ordynacji podatkowej). Czterej dyrektorzy izb skarbowych (w Bydgoszczy, Katowicach, 
Poznaniu i Warszawie) zostali upowaŜnieni do wydawania indywidualnych interpretacji w imieniu ministra 
finansów w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz 
naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych. 

50. Na parterze budynku przewidziano mieszkanie dla niepełnosprawnych. W projekcie technicznym 
 i w przedmiarze robót brak jest informacji o wykonanie balustrad i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Prosimy  
o informację czy taki podjazd jest konieczny do wykonania. JeŜeli tak to prosimy o podanie rozwiązania projektowego  
i przedmiaru robót koniecznych do jego wykonania.  

Zgodnie z projektem (obrzeŜa chodnikowe gr. 6 cm + kostka betonowa). 
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51. W przedmiarze robót nie są uwzględnione rozbiórki ścianek działowych ( głownie sanitariatów) na wszystkich 
czterech kondygnacjach. JeŜeli wykonawca będzie musiał je rozebrać to prosimy o podanie ilości przedmiarowych 
rozbiórek.  

Uwzględnić w przedmiarze. 

52. W przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczących wywozu gruzu z rozbiórek i kosztów opłat za przyjecie 
gruzu na wysypisko. JeŜeli wykonawca będzie musiał ponieść sam te koszty to prosimy o wskazanie miejsca wywozu 
 i określenie ilości gruzu.  

Uwzględnić (wywóz na wysypisko w odległości 16 km, w kosztach za pozyskany złom z rozbiórki). 
 
53. W przedmiarach robót brak jest wyceny demontaŜu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno – 

kanalizacyjnej wraz z osprzętem i instalacji elektrycznych wraz z osprzętem. Prosimy o podanie ilości robót, które 
wykonawca będzie musiał wykonać.  

Jak w odpowiedzi na pytanie 32 i 33 

54. W pomieszczeniach pod tarasem są zmurszałe i zagrzybione tynki wewnętrzne. Proszę o podanie sposobu 
i ilości naprawy tynków wraz z wykonaniem nowych izolacji na tarasie pierwszego piętra. RównieŜ murek balustradowy 
tarasu jest uszkodzony i odspojony, prosimy o podanie zakresu robót koniecznych do jego naprawy.  

NaleŜy uwzględnić remont tynków, murku oraz skucie posadzki, wykonanie nowej izolacji i posadzki. 

55. Balustrady balkonowe stalowe są silnie skorodowane i mają zniszczone pochwyty drewniane. JeŜeli mają 
podlegać naprawie to prosimy o podanie zakresu.  

NaleŜy odrdzewić i pomalować. 

56. Parapety zewnętrzne okien są w znacznym stopniu zniszczone i skorodowane. Prosimy o podanie 
ewentualnego zakresu ich naprawi i renowacji.  

NaleŜy odrdzewić i pomalować. 

57. Na skosach dachowych drugiego piętra są zniszczone okładziny z boazerii i paneli PCV wraz z izolacjami z 
wełny mineralnej, Czy i w jakich ilościach doliczyć rozbiórkę okładzin, uzupełnienie ocieplenia z wełny mineralnej i 
wykonanie nowej obudowy n. p. z płyt gipsowych.  

Uwzględnić. 

58. W przedmiarach robót brak jest wyceny zerwania okładzin z płytek ceramicznych. Prosimy o podanie ilości 
płytek do skucia.  

Uwzględnić w kosztorysie. 

59. W przedmiarze robót załoŜono wymurowanie dodatkowego komina. JeŜeli ten komin ma przechodzić przez 
połać dachu to prosimy o określenie zakresu robót z tym związanych. 

Komin naleŜy wymurować ponad dach, wykonać opierzenie i inne prace z tym związane. 

 
 
Aszch/ 


