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ZP 271/19/2012         

 
 
Wszyscy Wykonawcy 

  
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa sali sportowej z infrastrukturą 
towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich 
wraz z rozbudową o łącznik” 
 
 
 
 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 odpowiedzi na złożone pytania. 
 
Pytanie 1) Prosimy o skorygowanie ilości przedmiarowej płyt z wełny OACHROCK i paroizolacji nad 
salą - pozycje 52 i 53 przedmiaru etap II. Ilość nie uwzględnia spadku dachu. 
Odp. 1) Ilość wełny mineralnej i paroizolacji została podana w pozycji odpowiednio 52 i 53. Wełna 
mineralna zgodnie z projektem będzie układana pomiędzy płatwiami i będzie miała stałą grubość 
20cm na całym dachu nad salą w związku z tym uważamy pytanie za bezzasadne. 
 

Pytanie 2) Prosimy o zamieszczenie rysunków bramy segmentowej, wrót stalowych i furtki stalowej. 

Czy ogrodzenie w postaci płotu tez jest przedmiotem oferty? 
Odp. 2) Bramę należy wykonać zgodnie z rysunkiem APZT/3, furtkę stalową należy wykonać w tej 
samej technologii np. na podstawie gotowych rozwiązań firmy Wisniowski. Ponadto należy wycenić 
odtworzenie istniejącego ogrodzenia w przypadku zniszczenia podczas prac budowlanych. 
 

Pytanie 3) Prosimy o skorygowanie ilości dachówki na daszku śmietnika - pozycja 207.Prawidłowa 

ilość 19,32m2 
Odp. 3) Na daszku śmietnika należy wykonać pokrycie z gonta popowego w ilości 19,32m 
 

Pytanie 4) Prosimy o przesłanie parametrów tablicy/gabloty podświetlanej. Zagospodarowanie 

pozycja 211 
Odp. 4) Tablica /gablota powinna charakteryzować się następującymi parametrami: dwustronna 
podświetlana na stojaku, wysokość min. 1800mm, stojak montowany do podłoża w sposób trwały, 
gablota zatrzaskowa format A1 z powłoką antyrefleksyjną, z zamkiem dostępowym i podświetlaniem 
typu LED. 
 
Pytanie 5) Brak w przedmiarach pozycji z jałowcem płożącym na skarpach rampy. Czy należy go 
wyceniać? 
Odp. 5) Należy wycenić nasadzenia zgodnie z projektem 
 

Pytanie 6) Jak rodzaj sufitów podwieszanych wyceniać - sufity z wypełnieniem płytami g-k i z 

wypełnieniem płytami dekoracyjnymi? Czy z ukrytym profitem nośnym czy z widoczną ramką? 

Odp. 6) W sali gimnastycznej należy wykonać sufit podwieszany wykonany w systemie płyt GK, z 

profilem nośnym ukrytym w standardzie T24. deradesign Superfine, natomiast w pozostałych 

pomieszczeniach, w których występują sufity podwieszane należy wykonać sufity kasetonowe, 

kasetony gładkie 60x60cm z płyt GK, z profilem nośnym ukrytym w standardzie T24. 

 

Pytanie 7) W przedmiarze brak do wyceny okien o7 j o8 w ścianie szczytowej Sali gimnastycznej. 
Czy należy je wycenić? 
Odp. 7) Wszystkie okna znajdujące się w obiekcie należy wycenić 
 
Pytanie 8) Brak w przedmiarze ław i stopni kominiarskich. Czy należy je wyceniać? 

Odp. 8) Ławy kominiarskie wg schematu ( rys. A/4) - wycenić dł. 36 m i 10 stopni 



 

 

 

Pytanie 9) Brak w przedmiarze podbitki okapu. Czy należy ją wyceniać? 
Odp. 9) Podbitki okapu należy wycenić w ilości 43m 
 
Pytanie 10) Brak w przedmiarze Balustrady ze stali nierdzewnej na rampie dla niepełnosprawnych -
około 40m. Czy należy je wycenić? 

Odp. 10) Należy wycenić balustrady ze stali nierdzewnej an rampie dla niepełnosprawnych w ilości 

39m. 

 

Pytanie 11) Brak w przedmiarze Balustrady ze stan nierdzewnej na klatce schodowej w ilości ok. 

11,6m - czy należy je wycenić? 

Odp. 11) Balustradę na klatce schodowej ze stali nierdzewnej należy wycenić w ilości 11m obmiar nie 

zawiera pochwytów. 

 
Pytanie 12) Jakiego typu urządzenia sanitarne należy przyjąć do oferty - ze siali nierdzewnej, czy 
typowe? W przedmiarach widnieją: umywalki, płuczki ustępowe, pisuary, brodziki ze stali nierdzewnej, 
natomiast w opisach i na rysunkach brak jest informacji na temat typów urządzeń. Urządzenia ze stali 
nierdzewnej są znaczne droższe od typowych. Zgodnie z SIWZ przedmiary robót mają charakter 
wyłącznie poglądowy i nic stanowią podstawy do wyceny. 
 
Odp. 12) Jak odpowiedź 91 z dnia 18 kwietnia 2012. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. Pozostałe zapisy 
SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 


