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Wszyscy  

Wykonawcy 
 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019. Poz. 1843)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o 
zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. 
„Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie” - 
Numer sprawy: ZP.271.10.2020.RPOWŚ 

 

 

1. Zgodnie z SIWZ pkt III.1 przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę zewnętrznej instalacji 

wodociągowej. Brak dokumentacji technicznej dotyczącej w/w zakresu. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji o opis zakresu prac, rzut i profil przyłącza objętego przedmiotem 

zamówienia. 

- Uzupełniono w projekcie (profil przyłącza w załączeniu) 

2. Zgodnie z SIWZ pkt III.1 przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę zewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej. Brak dokumentacji technicznej dotyczącej w/w zakresu. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji o opis zakresu prac, rzut i profil przyłącza objętego przedmiotem 

zamówienia. 

- Zewnętrzne przyłącze kanalizacyjne pozostaje bez zmian 

3. Zgodnie z SIWZ pkt III.1 przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę zewnętrznej instalacji 

elektrycznej. Brak dokumentacji technicznej dotyczącej w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o opis zakresu prac, rzut i profil przyłącza objętego przedmiotem zamówienia. 

- Uzupełniono w projekcie (rysunki w załączeniu) 

4. Zgodnie z opisem technicznym części budowlanej (pkt. 6.9) zakres zamówienia obejmuje 

wykonanie opasek z kostki betonowej wokół budynku szer. 0,5m. W przedmiarze robót 

budowlanych brak pozycji dotyczących w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o 

w/w zakres prac. 

- Zakres robót uwzględniony w dziale 5 przedmiaru robót branży budowlanej 

5. Zgodnie z opisem technicznym części budowlanej (pkt. 6.9) zakres zamówienia obejmuje 

wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki betonowej wg. Rys. A-I „Zagospodarowanie 



terenu działki”. Brak w/w rysunku w zamieszczonej dokumentacji technicznej. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji o rysunek zagospodarowania działki (rys. A-I). 

- Dołączono do dokumentacji rysunek A1 

6. Zgodnie z opisem technicznym części budowlanej (pkt. 6.9) zakres zamówienia obejmuje 

wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki betonowej wg. Rys. A-I „Zagospodarowanie 

terenu działki”. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących w/w zakresu. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac. 

- Odpowiedź jak w pkt. 4 

7. Zgodnie z dokumentacją projektową części budowlanej należy wykonać docieplenie ścian 

wewnętrznych (ściany oddzielenia pożarowego) w przestrzeni pomiędzy stropem a połacią 

dachową wełną mineralną gr. 10cm. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji 

dotyczących w/w zakresu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac. 

- Zakres uwzględniony jest w poz. 80 branży budowlanej 

8. W przedmiarze robót budowlanych nie ma pozycji dotyczących zabezpieczenia istniejącej 

ściany przed odchyleniem od pionu zgodnie z rysunkiem K-30. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o w/w zakres prac. 

- Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze branży budowlanej 

9. Zgodnie z rysunkiem A-2 rzut przyziemia, ściana przy istniejącym budynku powinna być 

ocieplona od wewnątrz do wysokości sufitu podwieszanego w systemie „Multipor” lub 

równoważnym. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących w/w zakresu. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac. 

- Dodano dodatkową pozycję w przedmiarze branży budowlanej 

10. W wykazie stolarki (rys. K-23), bramy garażowe oznaczone są jako „bramy segmentowe 

stalowe z napędem”. Prosimy o informację, czy bramy segmentowe mają być sterowane 

ręcznie (łańcuchem) czy mają zostać wyposażone w automatykę do sterowania 

elektrycznego. 

- Bramy z napędem automatycznym  wg rysunków branży elektrycznej 

11. Zgodnie z rys. A-2 (rzut przyziemia) należy zamontować kurtynę powietrzną. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac. 

- Dodano pozycję w przedmiarze branży budowlanej 

12. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji dotyczących wywozu i utylizacji materiałów z 

rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac. 

- Dodano pozycję w przedmiarze branży budowlanej 

13. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących demontażu i 

wywozu istniejących instalacji sanitarnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w 

zakres prac. 

- Dodano pozycję w przedmiarze branży sanitarnej 

14. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu 

zaprojektowanego zestawu wodomierzowego (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.3.1) . 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac., 



- Dodano pozycję w przedmiarze branży sanitarnej 

15. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu 

wentylatorów kanałowych w łazienkach (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.5) . Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac. 

- Wentylatory uwzględniono w przedmiarze branży elektrycznej 

16. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu kanałów 

wentylacyjnych wraz z izolacją (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.5) . Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac. 

- Roboty zostały uwzględnione w przedmiarze branży budowlanej 

17. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących montażu wywiewek 

kanalizacyjnych (opis techniczny części sanitarnej pkt 3.3) . Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o w/w zakres prac. 

- Wywiewki w postaci prefabrykowanych kominków dachowych uwzgledniono w przedmiarze 

branży budowlanej 

18. Prosimy o zamieszczenie karty technicznej zaprojektowanego bębnowego wyciągu spalin 

(opis techniczny części sanitarnej pkt 3.6). 

- Dołączono kartę katalogową (wyciąg taki jak wskazany lub równoważny) 

19. W przedmiarze robót budowlanych sanitarnych brak pozycji dotyczących wykonania przebić, 

zamurowani, montażu tulei ochronnych przy wykonywaniu instalacji sanitarnych. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru robót o w/w zakres prac. 

- Uzupełniono w przedmiarze branży sanitarnej 

20. Z uwagi na braki w zamieszczonej dokumentacji projektowej wnosimy  o przedłużenie 

terminu składanie ofert o czas potrzebny do właściwego przygotowania dokumentacji 

projektowej i opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym nadmieniamy, iż dodatkowy czas 

pozwoli Zamawiającemu na wprowadzenie uzupełnień i jednoznacznych uściśleń, a 

potencjalnym Wykonawcą umożliwi przygotowanie ofert, które będą obejmować kompletne i 

zgodne z oczekiwaniem Inwestora elementy przedmiotowego zamówienia. 

 

- Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert i wyznacza go do dnia 18.08.2020r do godz. 

10.00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020 o godz. 10.15 

 

 

 

                                                                                       Z poważaniem 

 
       Henryk Konieczny 


