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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 

zapytaniem Wykonawcy z dnia 19.02.2007 dot. przetargu pn:”Przebudowa parteru 

budynku, docieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej, zmiana istniejącego 

stropodachu na dach i wymiana wewnętrznych instalacji w budynku Ośrodka 

Zdrowia w Bobowej" - Gmina Bobowa jako Zamawiający, niniejszym pismem udziela 

wszystkim Wykonawcom odpowiedzi na zadane pytania: 

 

I.Zmiana dachu, docieplenie, wymiana okien, modernizacja parteru: 

Pytanie 1.  

Brak Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Proszę o Przesłanie rysunków. 

Odpowiedz: 

Zestawienie stolarki okiennej ujeto w części opisowej Projektu Budowlanego str.               

nr 6. Ponadto w modyfikacji Zamawiającego z dnia 14.02 br przesłanej wszystkim 

wykonawcom w pkt.2 opisano jaka ma być stolarka okienna oraz załączono rysunki 

elewacji na których podano sposób otwierania. 

Pytanie 2. 

Proszę o określenie parametrów stolarki okiennej i drzwiowej (profil, szyba, kolor, sposób 

otwierania). 

Odpowiedz: 

Podano w modyfikacji SIWZ nr.341/2/07 z dnia 14.02.br. pkt. 2 którą zamawiający 

przesłał wszystkim Wykonawcom. 

Pytanie 3. 

Brak wywozu na wysypisko papy. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru 

robót. 

Pytanie 4 

Na jaką odległość naleŜy wywieź papę? Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

Pytanie 5. 

Brak utylizacji papy. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 



Odpowiedz: 3,4,5 

Poz. przedmiaru dodatkowa 1.002a-kalkulacja własna Wykonawcy. Koszt składowania i 

utylizacji papy-338,54 m
2
 

 

Pytanie 6. 

Brak łat na pokryciu dachowym. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru 

robót. 

Pytanie 7. 

Brak foli paroprzepuszczalnej na pokryciu dachowym. Proszę o podanie podstawy wyceny 

oraz przedmiaru robót. 

Pytanie 8. 

Brak kontrłat na pokryciu dachowym. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz: 6,7,8 

W poz.przedmiaru 2.010 ujęto deskowanie połaci dachowej w 60% deskowania pełnego 

pod pokrycie dachu blaxchą dachówkopodobną, w związku z czym dodatkowe łacenie jest 

zbędne.Zgodnie z projektem budowlanym- konstrukcja więźby dachowej nie przewiduje 

tych elementów, a jedynie ocieplenie stropu warstwą wełny minieralnej gr.16 cm + 

paroizolacja co zostało ujęte w poz.przedmiaru 3.001 i 3.002 

 

Pytanie 9. 

Brak złączek rynnowych. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

Pytanie 10. 

Brak denek rynnowych. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

Pytanie 11. 

Brak lejów spustowych. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz: 9,10,11 

Poz. przedmiaru 2.015 jest KNRW 202/524/2 –winno być KNR 15/528/4 w ilości 100,02 

m ( zmieniona podstawa wyceny dotyczy szczegółowych elementów montaŜu rynien) 

Pytanie 12. 

Brak czyszczaków. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

Odpowiedz:  

Poz. przedmiaru dodatkowa 2.029-Czyszczaki –KNR 215/0217/03 –6 szt. 

Pytanie 13. 

Brak kolanek do rur spustowych. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru 

robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru 2.016 jest KNRW 201/531/4, winno być KNR 15/529/3 w ilości 48,60 m 

(rura spustowa PCV Fi 110 mm) 



 

Pytanie 14. 

Brak przesunięcia odpływów od ścian(wykop + nowe podejście). Proszę o podanie 

podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

b)   KNR 401/0102/02 –poz. przedmiaru dodatkowa 2.030 –Wykop dla 

przesuniecia 

          odpływów z rynien- 6,50 m3 

b) KNR 215/0205/04 (analogia) –poz.przedmiaru dodatkowa 2.031 –Podejścia 

odpływowe z rur PCV Fi 150 mm-9,00 mb. 

c) KNR 401/0105/02 –poz. przedmiaru dodatkowa 2.032- Zasypanie wykopów – 

6,50 m3 

Pytanie 15. 

Brak kratek wentylacyjnych w kominach. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 2.034 –kalkulacja indywidualna. MontaŜ kratek 

wentylacyjnych w kominach –122 szt 

Pytanie 16. 

Brak odgruzowania kominów. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

Odpowiedz:  

Rozbiórkę tylko betonowych czapek kominowych naleŜy tak wykonać, aby nie zachodziła 

konieczność odgruzowania przewodów kominowych. 

Pytanie 17. 

Brak zbrojenia czapek kominowych. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru 

robót. 

Odpowiedz:  

Czapki kominowe naleŜy wykonać zgodnie z opisem robót do KNR 202/0219/05 

(poz.koszt.2.022) 

Pytanie 18. 

Proszę o podanie parametrów technicznych płyt z wełny mineralnej poz. 3.001 

Odpowiedz:  

Płyty z wełny mineralnej do izolacji poddaszy grub.16 cm (poz.przedmiaru 3.001) 

Pytanie 19. 

Brak foli paroprzepuszczlnej na płyty z wełny mineralnej. Proszę o podanie podstawy 

wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Ujęto w poz.przedmiaru 3.002 w ilości 337,31 m
2 
 

 



 

Pytanie 20. 

Brak przygotowania podłoŜa po skuciu starego tynku z cokołu. Proszę o podanie 

podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

Odpowiedz:  

Zgodnie z załoŜeniami szczegółowymi rozdz.7 KNR 401 

Pytanie 21. 

Brak nowego tynku po skuciu starego tynku z cokołu. Proszę o podanie podstawy wyceny 

oraz przedmiaru robót. 

Odpowiedz:  

KNR 401/0727?06 –poz.przedmiaru dodatkowa 3.007 a- uzupełnienie tynku cokołu 

136.94 m
2  

Pytanie 22. 

Poz. 3.008 brak krotności 2. Proszę o skorygowanie obmiaru. 

Odpowiedz:  

Izolację przeciwwilociową przewidziano jako dwuwarstwową ( 2x Abizol “R”) 

poz.przedmiaru 3.008 –dotyczy 1 warstwy,poz.przedmiaru 3.009 –dotyczy dodatku za 

warstwę nastepną.( krotność 2 nie wystepuje)  

Pytanie 23. 

Brak listwy cokołowej. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Nie wystepuje. 

 

Pytanie 24. 

Poz. 3.012 zastosowano płyty styropianowe gr. 9 cm zaś w projekcie zastosowano płyty 

styropianowe gr. 8 cm. Proszę o skorygowanie grubości płyt styropianowych. 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru 3.012- naleŜy pozostawiać grubość płyt styropianowych 9 cm. 

Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda maximum 0.031 W/m x  k. Wymogi te 

zawarte są takŜe w przesłanej Wykonawcom modyfikacji SIWZ i wyjaśnieniach w dnia 

19.02 br. 

Pytanie 25. 

Brak przygotowania podłoŜa pod docieplenie. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

KNR 401/0722/01 –poz.przedmiaru dodatkowa 3.011 a - Przygotowanie podłoŜa pod 

ocieplenie –531,47 m
2 

 

Pytanie 26. 



Brak farby gruntującej pod tynk. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru 

robót. 

Pytanie 27. 

Brak kołków mocujących płyty styropianowe. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz: 26,27 

Docieplenie ścian naleŜy wykonać zgodnie z technologią podaną w KNR 202/2601/02 

(poz.przedmiaru 3.012 oraz 3.013) 

 

Pytanie 28. 

Brak drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości ścian 

parteru. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Nie przewiduje się dodatkowej  warstwy siatki z uwagi na charakter obiektu. 

Pytanie 29. 

Proszę o podanie grubości tynku mineralnego. 

Odpowiedz:  

Tynk akrylowy o uziarnieniu grub. 1,5 mm (podstawa wyceny pozostaje bez zmian- w 

miejsce tynku mineralnego naleŜy wprowadzić tynk akrylowy z korektą normy 2,50 

kg/m
2
). Na zadane pytanie Zamawiający udzielił juŜ odpowiedzi w wyjaśnieniach w dniu 

19.02.br. pkt.2 

Pytanie 30. 

Proszę o podanie struktury tynku mineralnego. 

Odpowiedz:  

Struktura baranek. 

Pytanie 31. 

Brak osłony z siatki na rusztowaniach. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź:  

Czas wynajmu osłony z satki proszę doliczyć do ceny rusztowań. 

Pytanie 32. 

Brak demontaŜu krat okiennych. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru 

robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 1.002 a -DemontaŜ krat –KNR 401/0354/08 –12,00 m
2 
 

Pytanie 33. 

Brak przedłoŜenia zakotwień krat okiennych. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 



 

Odpowiedz:  

Kalkulacja indywidualna.MontaŜ zakotwień krat okiennych –48 szt. Dług.40 cm. 

Pytanie 34. 

Poz. 5.029 zawiera posadzki płytowe z kamieni sztucznych... brak cokolika. Proszę o 

podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiatru dodatkowa 5.029 a- Cokolik –KNR 202/1120/02 –114,90 m. 

Pytanie 35. 

Brak warstwy wyrównającej pod posadzki z wykłądzin z tworzyw sztucznych.. Proszę o 

podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Nie przewiduje się warstwy wyrównawczej. 

Pytanie 36. 

Brak zgrzewania wykłądzin z tworzyw sztucznych. Proszę o podanie podstawy wyceny 

oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 5.030a –Zgrzewanie wykładzin –KNR 202/112/09-141,92 m
2
 

Pytanie 37. 

Poz. 5.033 zawiera okładziny schodów z płytek mrozoodpornych...... brak cokolika. 

Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 5.034 –Cokolik –KNR 202/1122/01- 2,80 m 

Pytanie 38. 

Brak rowków pod krawęŜniki. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 6.015 –Rowki –KNR 231/0401/02 –59,20 m. 

Pytanie 39. 

Brak krawęŜników. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 6.016- KraqwęŜniki –KNR 231/0403/2 –59,20 m 

 

Pytanie 40. 

Brak wywozu płyt betonowych 50x50x7 cm.. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

 



Odpowiedz:  

Płyty chodnikowe i korytkowe stanowią własność Inwestora. 

 

Pytanie 41. 

Na jaką odległość naleŜy wywieźć płyty betonowe 50x50x7 cm. Proszę o podanie 

podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz:  

Płyty chodnikowe i korytkowe materiał Inwestora. 

Pytanie 42. 

Brak wywozu gruntu po korytowaniu.. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 6.017 –odwóz ziemi KNR 201/0212/03 – 48,23 m3 

Pytanie 43. 

Na jaką odległość naleŜy wywieźć grunt z korytowania?. Proszę o podanie podstawy 

wyceny oraz przedmiaru robót. 

Odpowiedz:  

Poz.przedmiaru dodatkowa 6.018 –odwóz ziemi na dalsze 4 km KNR 201/0214/04x8-

48,23 m3 

Pytanie 44. 

Poz. 6.008 proszę o podanie koloru kostki brukowej betonowej. 

Odpowiedz:  

Kostka koloru szarego 

Pytanie 45. 

Ze względu na brak w moim programie kosztorysowym pozycji 6.008 proszę o przesłanie 

tej pozycji w postaci szczegółowej. 

Odpowiedz:  

Nakłady rzeczowe do poz.6.008 

Roboczogodzina                -  0,88 r-g 

Materiały:   

-kostka brukowa prostokątna 20x20x8 cm     - 52 szt. 

-piasek                              -  0,069 m3 

-materiały inne                              - 0,5 % 

Sprzet: 

- ubijak spalinowy  200 kg                              - 22 mg   

       

II. Wymiana - rozdzielni instalacji elektrycznej - etap II. 

 

Pytanie 1. 

Brak instalacji odgromowej. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 



Odpowiedz: 

Dodatkowy przedmiar robót na wykonanie instalacji odgromowej: 

Nr.10 KSNR 9601-5- zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej demontaŜ 

przewodów nienapręŜonych, poziomych jm.  M –ilość 180,00 

Nr.20  KSNR  9601-8 – zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej demontaŜ 

przewodów napręŜonych, pionoweych   jm.  M – ilość 35,00 

Nr.30   KSNR  5601-2 – montaŜ zweodów instalacji odgromowej – przewody 

nienapręŜone poziome mocoiwane na wspornikach klejonych. Jm. M-180,00 

Nr.40         KSNR    5601-6  - montaŜ zwodów instalacji odgromowej – przewody 

napręŜone jm. M-35,00   

Pytanie 2. 

Brak wewnętrznych linii zasilających. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz 

przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz: 

Zasilanie od złącza ZPP do tablicy głównej (rozdzielnicy) wykonane przy remoncie pietra 

budynku w 2006r. 

 

Pytanie 3. 

Brak tablicy głównej, licznika. Proszę o podanie podstawy wyceny oraz przedmiaru robót. 

 

Odpowiedz: 
 

Rozdzielnica z tablicą główną wymienione na nowe przy remoncie pietra budynku                  

w 2006r. 


