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WÓJT GMINY BOBOWA 

 

 

 

                                                                                                 Bobowa, dnia 2.05.2007r 
Nr.341/3/07 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 " Prawo Zamówień 

Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. Nr. 164 poz. 1163 z poźn. Zmianami), w związku                     

z zapytaniami Wykonawcy z dnia 30.04.2007r i 02.05.2007 dot. przetargu pn. 

“Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury                                           

w Wilczyskach” - Gmina Bobowa jako Zamawiający, niniejszym pismem udziela 

wszystkim Wykonawcom odpowiedzi na zadane pytania: 

 

I Zbiornik na ścieki 

 

1. Jaki beton należy zastosować do wykonania płyt i ścian zbiornika ( w pozycji 

1.012 przedmiaru założony jest beton B – 15, a w projekcie B – 25)? 

Odp. W poz. koszt 1.012 należy przyjąć zgodnie z projektem beton 

wibrowany B-25 

 

II  Place manewrowe 

 

2. Jaki rodzaj odwodnienia należy zastosować ( dopuszczalny ciężar najazdu, 

ewentualnie podać producenta i typ)? 

Odp. Zgodnie z dokumentacją w kosztorysie ujęto odwodnienie liniowe –

systemu STORA -SELF 

 

III Instalacje wod – kan  

 

3. W pozycji 1.015 założono rury wywiewne z blachy stalowe; czy Zamawiający 

dopuszcza rury z PCV? 

4. W pozycji 1.018 założony wpusty żeliwne; czy Zamawiający dopuszcza wpusty z 

PCV? 

Odp. pkt 3 i 4 – należy wycenić rury wywiewne z PCV (poz.koszt.1.015) oraz 

wpusty również z PCV (poz.koszt.1.018)   

5. Ile uchwytów dla niepełnosprawnych należy zastosować ( w pozycji 1.023 

przedmiaru założono 2 szt, a w projekcie zaznaczono 3 szt.)? Prosimy również o 

podanie jakie mają być te uchwyty ( stałe, czy uchylne)? 
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Odp. W poz.koszt.1.023- zgodnie z dokumentacją winny być 3 szt 

uchwytów dla niepełnosprawnych „stałe” 

 

IV Roboty budowlane 

 

6. Jaki beton należy zastosować do wykonania schodów ( w przedmiarze założony 

jest beton B – 30, a w projekcie B – 25)? 

Odp. W poz. koszt. 5.001-5.005 –zgodnie z projektem winien być beton B-

25. 
7. W pozycji 5.007 założono wykonanie schodów drewnianych; prosimy o 

sprecyzowanie z jakiego rodzaju drewna mają być one wykonane? 

Odp. W poz. Koszt. 5.007 –schody należy wykonać z drewna twardego: 

dąb, jesion, buk. 

8. Jakie j grubości ma być strop Porotherm ( w pozycji 4.003 przedmiaru założono 

gr. 28 cm, a w projekcie 27 cm, poza tym producent stropu Porotherm nie 

przewiduje w swojej ofercie grubości 28 cm)? 

Odp. W poz. koszt 4.003 – grubość stropu zgodnie z projektem 27 cm. 

Uprzejmie proszę skorygować. 
9. Jeśli strop ma być gr. 27 cm, to czy w pozycji 6.001 ( PODDASZE ) nie należy 

zastosować styropianu gr. 3 cm, a nie 2 cm, jak to jest założone w przedmiarze? 

Odp.Poz.koszt.6.001 –pozostaje bez zmian ( grub. styropianu 2 cm) 

10. Czy przy układaniu wykładzin z PCV Zamawiający przewiduje wywinięcie ich 

na ścianę; jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru? 

Odp. Pozostaje bez zmian. Przy posadzce z wykładzin PCV                                 

w poz.koszt.7.016 uwzględniono listwy przyścienne PCV. 

11. Czy przy układaniu wykładzin z PCV Zamawiający przewiduje zastosowanie  

           wylewki samopoziomującej, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru? 

         Odp. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją tj. pozostawić wylewkę   

          wyrównawczą zatartą na gładko. 

12. Prosimy o sprecyzowanie pozycji 8.009 dotyczącej ślusarki aluminiowej( profil 

ciepły czy zimny, szyba bezpieczna- jeśli tak to czy jednostronnie, czy 

obustronnie)  

Odp. Profil ciepły jeśli dotyczy ślusarki aluminiowej zewnętrznej, profil 

zimny jeśli dotyczy ślusarki aluminiowej wewnętrznej. W obu przypadkach 

szyba bezpieczna obustronnie. Stolarka okienna pięciokomorowa PCV, kolor 

biały.  
 

 

V Roboty rozbiórkowe 

 

13. Czy pozycja 1.004 nie została omyłkowo powtórzona ( identyczna jest pozycja 

1.003 ); jeśli nie to prosimy o wyjaśnienie czego ona dotyczy? 
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Odp. Pozostaje bez zmian. W poz. Koszt 1.003- uwzględniono wykonanie 

wykopów mechanicznych w 70 % (krotność 0,70)W poz.koszt.1.004 

uwzględniono wykonanie wykopów r ocznych w 30 % (krotność 0,30) 

- dot .robót ziemnych  

Pozycję 1.004 KNR 401/430/6 wykazaną w przedmiarze roboty 

rozbiórkowe  – rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste    

w ilości 221,4 m
2 

należy wykreślić ponieważ roboty te ujęte są w pozycji 

1.003 
 


