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Wszyscy Wykonawcy 

  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej  
w Gniechowicach’’. 
 
 
 
 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 Czy zakres prac przedstawiony w projekcie oraz w przedmiarze będą rozszerzone zgodnie 
z przedstawiona opinią na wizji lokalnej i kiedy inwestor przedłoży brakujące rysunki oraz obmiary  
do nowego zakresu prac? 
Odp. 1 Prace nie będą rozszerzone, mają być wykonane zgodnie z projektem. Należy przyjąć roboty 
dotyczące Sali głównej – pomieszczenie 1/1, sceny – 1./2, przy scenie 1./3 i 1./4, pomieszczenia 
1./24, 1./20, 1/19, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 oraz wyjście na strych – rys. 
RZUT STRYCHU 
 
Pytanie 2 W jaki sposób Inwestor zamierza rozdzielić obowiązki kierownika budowy, biorąc  
pod uwagę, iż w czasie trwania prac remontowych na placu budowy będą pracować dwie firmy 
niezwiązane ze sobą umową?  
Odp. 2 Wprowadzono modyfikację SIWZ dotyczącą warunków udziału w przetargu pkt.8.1. zmieniono 
także zapisy umowy dotyczące tej modyfikacji - §11 
 
Pytanie 3 W jaki sposób inwestor planuje rozliczyć prace już wykonane na budowie  
bez inwentaryzacji przez wykonawcę I etapu robót, a wchodzące w zakres prac II etapu będącego 
przedmiotem obecnego postępowania? 
Odp. 3 Nie występują takie prace. Wykonawca robót będących przedmiotem przetargu, w pierwszej 
kolejności ma wykonać roboty dotyczące naprawy stropu nad salą główną – pomieszczenie 1/1. 
Następnie roboty na sali głównej zostaną wstrzymane, do czasu ułożenia na już naprawionym stropie, 
przewodów wentylacyjnych, co zakończy roboty z pierwszej części remontu świetlicy. 
 
Pytanie 4 Prosimy o przestawienie rozwiązania konstrukcyjnego stropów na dużej Sali pomieszczenie 
1/1 w zw. z w/w przetargiem. 
Odp. 4 Konstrukcja sufitu wg projektu - tzn. płyty g-k na dwuwarstwowym stelażu stalowym, 
podwieszone do legarów stropowych. Po demontażu sufitu i istniejących legarów, konstruktor wyda 
opinię odnośnie ewentualnego wzmocnienia dolnych pasów wiązarów 
 
Pytanie 5 Prosimy o przesłanie rysunku balustrady stalowej dla niepełnosprawnych. 
Odp. 5 Balustrada dla niepełnosprawnych ma być zgodna z kartą katalogową firmy KORPALSKI, lub 
równoważna 
 



 

 

Pytanie 6 Prosimy o podanie dokładnych ilości (m
2
) parkietu oraz płytek ceramicznych w Sali głównej.  

Odp. 6 Na rzucie parteru zaznaczony jest obszar parkietu i płytek ceramicznych [nie opisany – linia 
przerywana]. Należy przyjąć 79,3 m2 parkietu i 197,7 m2 płytek ceramicznych 
 
Pytanie 7 Prosimy o wskazanie sposobu montażu płytek ceramicznych do podłogi OSB (gr. 22)  
w szatni oraz na poddaszu. 
Odp. 7 W szatni podłoga z płytek ceramicznych - należy zdemontować podłogę aż do płyty stropowej, 
wykonać zasypkę wyrównującą ze stabilizowanego keramzytu, wylać podkład cementowy i ułożyć 
płytki 
Na piętrze [poddaszu] należy zastosować strop zespolony tj. wykonać wylewkę betonową grubości 5 - 
6 cm zespoloną z belkami stropowymi i ułożyć płytki w sposób tradycyjny. 
 
Pyt. 8 W przedmiarze są dwie tablice elektryczne TG i T1. Którą dostarcza aktualny Wykonawca? 
Odp. 8 Aktualny wykonawca dostarcza tablicę TG – główną, do części robót objętych obecnym 
postępowaniem przetargowym należy przewidzieć tablicę T1, która będzie umiejscowiona, na 
korytarzu, na piętrze i będzie zasilała pomieszczenia poddasza. 
 
Pyt. 9 Pytanie dotyczące przedmiaru robót przy wejściu na strych. 
Odp. 9 Prace należy wycenić w oparciu o rysunek – RZUT STRYCHU. Na rysunku tym podano 
powierzchnię i rodzaj ścianki działowej. Zakres robót:  
- wykucie otworu drzwiowego o wymiarach 100 x 210 cm w ścianie o grubości 50 cm 
- wykonanie nadproża z belek stalowych 2 x 12 cm IPE metodą remontową 
- montaż drzwi stalowych EI 30 [1 szt.]  
- obrobienie otworu [tynk cementowo - wapienny II kat]  
- wybudowanie ścianki działowej z płyt g-k o powierzchni i przekroju podanych na rysunku 
- wykonanie podłogi z płyt OSB 22 mm w wydzielonej części strychu na istniejących legarach. 
 
Pyt. 10 Czy w wycenie należy uwzględnić wymianę lamp zewnętrznych? 
Odp. 10 Tak, należy uwzględnić wymianę dwóch lamp zewnętrznych znajdujących się na elewacji 
świetlicy. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1. Wykonawcy winni w swoich ofertach  uwzględnić zalecenia projektanta dotyczące wykonania 

podłogi na scenie: 

 Na podłodze ułożyć legary drewniane 10 x 10 cm w rozstawie maksimum 80 cm i na 
przekładkach amortyzujących 

 Pomiędzy legarami ułożyć wełnę mineralną w płytach grubości 10 cm i gęstości minimum 80 
kg/m3 

 Na legarach ułożyć folię paroprzepuszczalną w celu zabezpieczenia przed pyleniem wełny 

 Ułożyć podłogę z desek grubości minimum 27 mm łączonych na pióro i wpust. 
2. Załącza nową zmodyfikowaną SIWZ. 


