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WYKONAWCY UBl EGAJĄCY SlĘ
o ZAMoWlENlE PUBL|CZNE

oDPoWlEDzl NA PYTANIA WYKoNAWcoW

DOTYCZY PRZETARGU N|EOGRAN|CZONEGO NA: WYKONAN|E ZADAN|A PN.:
,,PRZEBUDoWA PRZEDSZKoLA SAMoRZĄDoWEGo NR 26"

1. Pvtanie:

W której pozycji kosztorysowej nalezy skalkulować opracowanie projektu organizacji
ruchu w związku z budową przyłącza wodociągowego, opłaty związane z zalęciem pasa
drogowego, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, map inwentaryzacyjnych, koszty
dopuszczenia i rejestracji wymienionych w SIWZ lxządzeiprzęz UDT, kosztów inwentaryzacji
stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót, kosztów
dodatkowej polisy ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami umowy, kosztów ogrodzenia
budowy? Czy na|eży dodaó nowa pozycję kosztorysową? Jeśli tak to w którym przedmiarze.
Wykonawca wybrany w postępowaniu obowiązany jest dostarczyć Zamawialącemu przed
podpisaniem umowy kosztorys ofertowy zgodny z zaoferowaną ceną. Jeże|i poszczególne
pozycje kosztorysów nie zawierająkalkulacji kosztów, o których mowa powyzej, a wykonawca
ma obowiązek je uwzględnić w wycenie winny one bezpośrednio wynikać z przedstawionych
kosztorysów (nawet w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego). Powyższe niezbędne jest
bowiem do prawidłowego rozliczenia z wykonawcą w przypadkach określonych np. w art. I45
ustawy prawo zamówień publicznych. Do ujęcia powyższego w kosztorysie obliguje wykonawcę
równiez zapis SIWZ (Rozdział XVI pkt 9 i pkt l0) zgodnie zktotymi pozycje, dla których nie
zostanąwstawione przęz wykonawcę ceny składowe nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu.
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ
,,Podstawą obliczenia ceny za roboĘ budowlane ma być przekazany projekt techniczny,
opis wykonania robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych pyzez Zamawiającego do SIWZ
nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent prryjmie ilości robót według własnej
kalkulacji przedmiarowej."

2. Pvtanie:

Czy Zamawiający zamięrza odpłatnie udostępnió prąd i wodę wybranemu wykonawcy czy też

należy skalkulowaó przyłącza budowlane do mediów - w SIWZ zastrzeżono, ze wykonawca

wykona przedmiot zamówieni a ,,z materiałów własnych, w tym prądu i wody"

Odpowiedź:

Tak.

3. Pvtanie:

Jaki jest okres gwarancji? Umowa za-więrazapisy jedynie odnośnie rękojmi.



Odpowiedź:

Zgodnie z umową Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5lat rękojmi na caĘ zakres robót.

4. Pvtanie:

Jeśli okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi prosimy o wyłączenie z 5-letniego okresu

gwarancji wszystkich urządzeń i sprzętu dostarczonych w trakcie realizacji inwestycji. WskazaĆ

należy, iż powszechnie wiadomym jest, że na sprzęt i urządzenia gwarancja udzielna jest przez

ich producentów (a nie przez wykonawcę) na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a zatęm żądanie

od wykonawcy gwarancj i dłuższejjest nieuprawnione. Zgodnie bowiem z ogólnie obowiązującą

w prawie cywilnym regułąnikt nie może przenieść więcej praw na drugiego aniZeli sam posiada.

W związku zpowyższym wnosimy o zmiany umowy i SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zgodnie z umo\ilą Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 lat rękojmi na caĘ zakres robót

w tym urządzeń i sprzętu dostarczonego w trakcie realizacji inwestycji. W kalkulacji cenY

na|eĘ uwŻględnić materiaĘ i sprzęt najwyższej jakości, takiej by jego trwałoŚĆ i
funkcj onalność została zapewn iona przez okres udzielonej rękoj mi.

5. Pvtanie:

Czy llzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nalezy do zakresu zamówienia?

Odpowiedź:

Nie. Wykonawca dostarcry dokumentacje powykonawczą niezbędną do zakończenia robót

- patrz SIWZ - Wymagania ogólne wykonania robót.

6. Pvtanie:
przękazane obmiary nie zawierająpozycji dotyczącej utylizacji gluzu na wysypisku a jedYnie

transport gruzu. Gdzie należy dodać pozycje dotyczące kosztów utylizacji gruzu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ
,,podstawą obliczenia ceny za roboĘ budowlane ma być przekazany projekt techniczny,

opis wykonania robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych przez

Zamawiającego do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent Prryjmie ilOŚCi

robót według własnej kalkulacji przedmiarowej."

7. Pvtanie:

Jaki materi ń na|eży zastosowaó do izolacji stropodachu - granulat z wełnY mineralnej (str,7 ST)

czy styropian granulowany (str.8 ST)?
Odpowiedź:

Granulat z wełny mineralnej.



8. Pvtanie:

Czy ze względu na klasyfikację ogniową budynku i konieczność zachowania odporności
ogniowej stropodachów nie na\eżałoby zastosować do ich pokrycia papy ognioodpornej?
Odpowiedź:

W kalkulacji ceny należy uwzględnić papę o klasyfikacji ogniowej na ogień zewnętrzny
B Roof(t1)/NRO. Projekt budowlany posiada stosowne uzgodnienia branżowe m.in. z
rzeczoznawcą ds. zab ezpieczeń p.-poż.

9. Pvtanie:

W związku z koniecznością uzyskania odporności ogniowej stropów REI60 na|eżałoby
zastosować podwójne opłyowanie płytami ognioodpornymi zę względu na fakt braku
mozliwości uzyskania atestów ognioodpornych dla systemów jednopłfiolvych (nawet zp\łąo
grubości 15 mm). Czy należy skalkulować podwójnąpłytę?
Odpowiedź:

Projekt budowlany posiada stosowne uzgodnienia branżowe m.in. z rzeczoznawcą ds.

zabezpieczeń p.-poż. Nie.

10. Pvtanie:

Poz. I40 kosztorysu budowlanego - obmiar z obliczeń wynosi 100*I60:I,6m2, a nie jak
założono ImZ. Czy należy poprawió?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ
,,Podstawą obliczenia ceny za roboĘ budowlane ma być przekazany projekt techniczny,
opis wykonania robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych przez
Zamawiającego do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent prryjmie iloŚci
robót według własnej kalkulacji przedmiarowej."

11.Pvtanie:

Proszę podać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (lub dla szyby jeśli ma
obowiąywać tylko dla szyb).
Odpowiedź:

Całe okno współczynnik 1,5, dla szyby współcrynnik 1,1.

12. Pvtanie:

Poz. I59 kosztorysu budowlanego - drzwi aluminiowe półtoraskrzydłowe zevłnętrzne 1301206

EI30 - zestawienie stolarki nie przewiduje takich drzwi, a pozostałe drzwi półtoraskrzydłowe
zostały ujęte w poz.158 (2 szt.),20I (3 szt) i202 (1 szt,), Czy należy wycenić te dodatkowe
dtzwi? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie rysunku tych drzwi,
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ
,,Podstawą obliczenia ceny za roboĘ budowlane ma być przekazany projekt techniczny,
opis wykonania robót, or^z specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych przez



Zamawiającego do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent przyjmie iloŚci
robót według własnej kalkulacji przedmiarowej."
Ilość i rodzaj stolarki przyjąć na podstawie rys. nr 15- zestawienie stolarki.

13.Pvtanie:

Poz. 2I5 kosztorysu budowlanego - przyjęto styropian grubości 16 cm podczas gdy projekt
przewiduje zastosowanie styropianu ze spadkiem min. 16-30 cm. Czy należy przyjąć średnią
grubość styropianu tj.23 cm?
Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ
,,Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany projekt techniczny,
opis wykonania robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych przez
Zamawiającego do SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent przyjmie iloŚci
robót według wlasnej kalkulacji przedmiarowej."
Nalery prTyjąć taką grubość, która pozwoli Wykonawcy na zrealizowanie zamierzonego
spadku na dachu.

Prosimy również o:

- zamieszczenie załączników do oferty w wersji edytowalnej.
Odpowiedź:

Nie jest to możliwe zewzględów technicznych.

- zmianę zapisów SIWZ w zakresie gwarancji naurządzenia.
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ingerencji w treść umowy o roboĘ budowlane.
Zgodnie z umową Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 lat rękojmi na caĘ zakres robót.
W kalkulacji ceny należy uwzględnić materiały i sprzęt najwyższej jakości, takiej by jego

trwałość i funkcjonalność została zapewniona przez okres udzielonej rękojmi.

- przekazanie pozwoleń na wycinkę drzew przewtdziarrych do wycięcia.
Odpowiedź:

W załączeniu.
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