
      Czechowice – Dziedzice, dnia 30.11.2009 r.  

ZP. 341 – 34 /09  

ZP. KW – 00421/ 09   

 

       Wykonawcy 

       wg rozdzielnika 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  

zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3  

w Ligocie”. 

 

 W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), przekazuję odpowiedzi na zadane 

pytania. 

 

Pytanie 1: 

Proszę o podanie z jakiego materiału są istniejące dreny, do których ma być odprowadzony 

drenaż opaskowy. 

Odpowiedź: 

Z sączków ceramicznych. 

Pytanie 2: 

Na jak duża odległość (orientacyjną w km) został przewidziany transport ziemi z wykopów. 

Odpowiedź: 

Ok. 4 km. 

Pytanie 3: 

Proszę o podanie materiałów, jakie zostały przewidziane do wykonania parapetów 

wewnętrznych oraz podokienników zewnętrznych. 

Odpowiedź: 

Parapety wewnętrzne – konglomerat. 

Parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana. 

Pytanie 4: 

Proszę o dokładne określenie parametrów jakie powinny spełniać baterie natryskowe (wraz z 

wylewkami) i umywalkowe, czy Inwestor dopuszcza zwykłe baterie jednouchwytowe, czy 

będzie wymagał baterii np. czasowych? 

Odpowiedź: 

Należy wycenić baterie jednouchwytowe, czasowe. 

Pytanie 5: 

Czy w wycenie instalacji gazowej należy ująć system zabezpieczenia ( zawór samozamykający 

z centralką, czujnikami metanu i pozostałym wyposażeniem)? 

Odpowiedź: 

Projekt instalacji gazowej, obejmujący podgrzewacz c.w.u. oraz urządzenia grzewczo-

wentylacyjne sali gimnastycznej, nie przewiduje systemu zabezpieczeń w postaci zaworu 

samozamykającego z centralką, czujnikiem i wyposażeniem. 

Pytanie 6: 

Dla celów przygotowania cwu projekt przewiduje zastosowanie podgrzewacza gazowego 

firmy Richmond o pojemności 380l. Największy podgrzewacz tej firmy ma pojemność 280l, a 

pojemności konkurencyjnych podgrzewaczy też z reguły nie przekraczają 250l. Proszę o 

wskazanie przykładowego urządzenia spełniającego warunki projektowe. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 58  z dnia 27.11.2009r.   



 

Pytanie 7: 

Według zestawienia materiałów dla przyłącza i przekładki gazu jest łącznie 104m rurociągu, 

natomiast na rysunku SIECI 3 jest łącznie 66m rury-która wartość jest prawidłowa? 

Odpowiedź: 

Łączna długość przekładki gazu i przyłącza wynosi 66 mb i tyle należy przyjąć do 

wyceny.  

Pytanie 8: 

Czy ogrodzenie wysokie i niskie ma mieć podmurówkę betonową prefabrykowaną? 

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie 9: 

Czy podane obwody drzew do wycięcia na rysunku zagospodarowania są podane na 

wysokości 130cm od podłoża? Czy wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia opłat 

administracyjnych za wycinkę drzew? 

Odpowiedź: 

Ad.1 – Tak. 

Ad.2 - Koszt opłaty administracyjnej za wycinkę drzew ponosi Inwestor. 

Pytanie 10: 

Zamawiający umieścił zmianę SIWZ II w dniu 26/11/2009 na stronie internetowej urzędu, 

która zawiera „2 Do załącznika nr 6 do SIWZ –formularz cenowy dodaje się: orientacyjny 

zakres poz. IV formularza cenowego-prace w istniejącej szkole” 

Załącznik nr 6 to wzór gwarancji, formularz cenowy-załącznik nr 5,prosimy o sprecyzowanie, 

jaki numer ma załącznik-formularz cenowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w modyfikacji SIWZ z dnia 26.11.2009 r mylnie podał numer załącznika 

do SIWZ  -formularz cenowy jako numer 6 . Formularz cenowy  ma numer 5. 

Pytanie 11: 

Formularz cenowy opracowany przez Zamawiającego, zawiera poz. IV Prace w istniejącej 

szkole. Poz IV składa się z 6 punktów. Zamawiający w SIWZ rozdz. XIII pkt4 nie dopuszcza 

ingerencji w treść załącznika. W umieszczonym do tego załącznika orientacyjnym zakresie 

prac, Zamawiający określa prace, poz  KNR min. posadzka. Czy zakres tych prac można 

umieścić w dowolnej pozycji (od pkt1 do pkt6) przekazanego formularza cenowego? 

Odpowiedź: 

Zakres prac należy umieścić w formularzu cenowym załącznik nr 5 do SIWZ :  

Lp. Element Robót  
IV. PRACE  W  ISTNIEJACEJ  SZKOLE 

W poz. 1  lub   6. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

 - Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na ww. zadanie. 

 - A/a 
Oprac.: A. Pietryka 

 


