
 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-03-28 

ZP.271.16.2014 

         

Wszyscy Wykonawcy 

  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej  
we Wszemiłowicach 

 
 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 
Pytanie 1 W projekcie (opis i rysunki) podano, że nowe ściany działowe należy wykonać z płyt  
g-k. Natomiast w Specyfikacji Technicznej i w przedmiarze przyjęto ścianki działowe murowane  
z cegły pełnej. Która wersja jest poprawna? 
Odpowiedź 1 Wersja poprawna – ścianki g-k. 
 
Pytanie 2  W opisie technicznym (pkt. 2.1.8) podano, że wymianie podlega część istniejących okien, 
zarówno na parterze, jak i na piętrze. W przedmiarze ujęto tylko okna na poddaszu, natomiast  
z rysunków nie wynika, które okna na parterze podlegają wymianie. Prosimy o wyjaśnienie, czy i które 
okna na parterze należy wymienić? 
Odpowiedź 2 Okna na parterze podlegają tylko umyciu i uzupełnieniu w klamki. 0kna na piętrze 
podlegają wymianie 
 
Pytanie 3 Prosimy o podanie powierzchni zawilgoconych tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
określenie metody osuszenia ścian. Ani na rysunkach, ani w specyfikacji nie podano żadnych 
informacji na ten temat, wzmianka występuje tylko w opisie do projektu. 
Odpowiedź 3 Tynki są zawilgocone do wysokości 0.5m nad poziom terenu. Dotyczy to tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki te po wykonaniu izolacji i opaski same doschną.  
Nie trzeba ich specjalnie osuszać 
 
Pytanie  4 W pkt. 9 opisu do części konstrukcyjnej projektu podano w zakresie prac do wykonania 
tynk renowacyjny oraz drenaż opaskowy. Brak takich pozycji w przedmiarze i szczegółowych 
informacji w projekcie. Proszę wyjaśnić, czy takie prace są do wykonania, a jeśli tak, to w jakim 
zakresie i z jakich materiałów? 
Odpowiedź 4 Wokół budynku projektuje się nową opaskę o szerokości 40 cm z obrzeżem 
chodnikowym. Opaskę należy wypełnić na głębokość 20 cm żwirem. Poniżej wykop 
wykonywany dla potrzeb wykonania osuszania należy zasypać materiałem wcześniej 
wykopanym. Nie planuje się wykonania i podłączenia drenażu. 
 
Pytanie 5 W ST podano, że należy wykonać „demontaż ocieplenia wewnętrznego w świetlicy 
mniejszej". Brak informacji na ten temat w projekcie i nie ma takiej pozycji w przedmiarze.  
Proszę wyjaśnić, czy taką robotę należy wykonać, a jeśli tak, proszę podać rodzaj i powierzchnię 
ocieplenia do demontażu. 
Odpowiedź 5 Należy dokonać demontażu ocieplenia-wypełnienia nad salą większą świetlicy 
aby odciążyć strop. 
 
Pytanie 6 Czy należy izolować termicznie podziemną część ścian fundamentowych? W przedmiarze 
występuje taka pozycja, obejmuje docieplenie styropianem ekstrudowanym. W projekcie natomiast 
mowa jest tylko o izolacji przeciwwilgociowej ciężkiej (opis do części architektonicznej projektu) oraz 
izolacji z folii wytłaczanej (opis do części konstrukcyjnej projektu). Proszę wyjaśnić, jakiego rodzaju 
izolację należy wykonać oraz podać grubości warstw. 
Odpowiedź 6 Na ścianach piwnicy należy wykonać jedynie izolację przeciwwodną. Izolacja ta 
powinna być wykonana następująco: 
- na wyczyszczone i wyrównane ściany należy nanieść warstwę gruntująca – podkładową 



 

 

- na warstwę gruntującą należy nanieść izolację ciężką bitumiczną. Ze względu na to iż każdy 
producent używa innej nomenklatury napisano iz ma być to izolacja ciężka a nie tylko 
zagruntowanie abizolem dla uzyskania „ładnego” widoku czarnej ściany 
 
Pytanie  7 W opisie podano, że w budynku nie istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej, natomiast  
w przedmiarze znajduje się pozycja dot. włączenia nowej instalacji do istniejącej. W specyfikacji 
technicznej natomiast napisano, że należy zdemontować istniejące instalacje wod-kan. z przyborami 
i armaturą. Proszę wyjaśnić, jakie są istniejące instalacje i w jakim zakresie należy je zlikwidować lub 
wymienić lub rozbudować? 
Odpowiedź 7 Na działce znajduje się studzienka – przykanalik kanalizacji sanitarnej do którego 
trzeba wykonać włączenie nowej kanalizacji. W budynku występuje fragmentarycznie stara 
kanalizacja, którą należy zdemontować. 
 
Pytanie 8  W specyfikacji wymieniono wśród materiałów; 
- czyszczaki i rury wywiewne 
- umywalkę dla niepełnosprawnych 
- zlew blaszany 
- zlewozmywak blaszany 2-komorowy 
- miskę dla niepełnosprawnych z poręczą łukową ścienną + deskę dla niepełnosprawnych 
- miskę wiszącą z deską 
- miskę stalową ustępową w komplecie z deską 
- pisuar z zaworem spłukującym 
- wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką stalową nierdzewną 
W projekcie wspomniano tylko o czyszczakach i rurach wywiewnych, aczkolwiek nie wiadomo, ile ma 
ich być. Proszę wyjaśnić, które z wymienionych powyżej elementów uzbrojenia i przyborów należy 
zamontować i w jakiej ilości. 
Odpowiedź 8 Prace budowlane obejmują swoim zakresem remont i przebudowę, nie natomiast 
dostosowanie świetlicy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z czym z wymienionej 
listy można nie wykonywać: 

• czyszczaki i rury wywiewne – należy wykonać na instalacji sanitarnej zgodnie  
z projektem sanitarnym i ze sztuką budowlaną. 

• umywalkę dla niepełnosprawnych – można nie wykonywać 
• zlew blaszany - można nie wykonywać 
• zlewozmywak blaszany 2-komorowy – należy wykonać w kuchni (na rzucie występuje 

jako schemat jednokomorowego zlewu) 
• miskę dla niepełnosprawnych z poręczą łukową ścienną + deskę dla niepełno-

sprawnych  – można nie wykonywać 
• miskę wiszącą z deską  – można nie wykonywać jako wiszącą lecz jako stojącą 
• miskę stalową ustępową w komplecie z deską – można nie wykonywać 
• pisuar z zaworem spłukującym – można nie wykonywać. 
• wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką stalową nierdzewną – 

należy wykonać w pomieszczeniu łazienki 
 
Pytanie 9 Z jakiego materiału ma być wykonana nowa instalacja wodociągowa? W opisie do projektu 
podano rury miedziane, w specyfikacji rury stalowe ocynkowane, natomiast w przedmiarze - rury z PP. 
Odpowiedź 9 Instalację należy wykonać w którymś z podanych materiałów. Nie ma 
konkretnego wyboru. Materiał należy dobrać zgodnie z jego przeznaczeniem 
 
Pytanie 10 Jaki ma być standard akcesoriów do wyposażenia toalet? Wg przedmiaru należy zakupić 
i zamontować: pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe, szczotki do WC  
oraz lustra. Brak informacji nt. materiału, z jakiego mają być wykonane oraz wymiarów luster.  
W specyfikacjach i projekcie brakuje jakichkolwiek informacji nt. tego rodzaju wyposażenia. 
Odpowiedź 10 W toaletach nad umywalkami należy zamontować lustra o wymiarach min. 
40x50cm 
 
Pytanie  11 Dokumentacja zawiera specyfikację dot. wentylacji mechanicznej. Projekt nie zawiera 
żadnych informacji na ten temat. Proszę wyjaśnić, czy tego rodzaju instalacje mają być wykonane,  
a jeśli tak, to w jakim zakresie? 
Odpowiedź 11 Wentylacja mechaniczna nie występuje w budynku 
 
Pytanie  12 Czy w zakresie zadania jest rozbiórka istniejącego fundamentu żelbetowego, widocznego 
na PZT? 
Odpowiedź 12 Należy wykonać rozbiórkę fundamentu przy budynku. Należy wykonać opaskę 
dookoła budynku i przeprowadzić prace związane z zaizolowaniem ścian fundamentowych 



 

 

 
Pytanie 13  Wg opisu nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej na podbudowie  
z klińca (15 cm) i piasku (10 cm). W przedmiarze przyjęto tylko podsypkę piaskową grub, łącznej - 
15 cm. Czy należy przyjąć do wyceny także podbudowę z klińca? 
Odpowiedź 13 Podbudowę z klińca należy wykonać w miejscach gdzie wcześniej nie 
występował chodnik 
 
Pytanie 14 Wg projektu wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową, natomiast w przedmiarze 
przyjęto nawierzchnię z kostki, jak na chodnikach. Proszę wyjaśnić, z czego ma być wykonana 
opaska? 
Odpowiedź 14 Wokół budynku projektuje się nową opaskę o szerokości 40 cm z obrzeżem 
chodnikowym. Opaskę należy wypełnić na głębokość 20 cm żwirem. Poniżej wykop 
wykonywany dla potrzeb wykonania osuszania należy zasypać materiałem wcześniej 
wykopanym. Nie planuje się wykonania i podłączenia drenażu. 
 
Pytanie 15  Czy w zakresie zadania jest urządzenie kwietnika i trawników widocznych na PZT? 
Odpowiedź 15 Teren po remoncie należy pozostawić w stanie uporządkowanym. Trawniki 
mogą pozostać istniejące i dosiane w miejscach gdzie ich brak. 
Kwietnik ma pozostać jako miejsce, w którym docelowi użytkownicy będą wykonywać 
Nasadzenia. 
 
  
 
 


