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        WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
Przedszkola Gminnego w Oleśnicy” 

 
 

 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 
      
Pytanie 1: Prosimy o sprecyzowanie i dokładne określenie rodzaju i ilości materiałów z rozbiórki, 
które należy przekazać Inwestorowi o których mowa w poz. 1.1.4 przedmiaru robót. Prosimy także 
o określenie na jaką odległość należy wywieść przedmiotowy materiał. Podanie tych informacji 
niezbędne jest do prawidłowej wyceny tych prac. 
Odpowiedź: Materiał z rozbiórki budynku przedszkola mogący zostać ponownie wykorzystany (np. 
stolarka okienna i drzwiowa, grzejniki, armatura) jest własnością Zamawiającego i należy go 
odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość nie większą niż 2 km. 
 
Pytanie 2: Prosimy o podanie czy należy wycenić poz. 1.2.3 przedmiaru robót ponieważ naszym 
zdaniem jest ona zbędna. 
Odpowiedź: Należy wycenić pozycję 1.2.3 przedmiaru robót. 
 
Pytane 3: Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj rynien i rur spustowych należy przyjąć do wyceny, 
ponieważ w przedmiarach podane są rury i rynny z blachy powlekanej natomiast w opisie 
technicznym są podane są jako PVC. 
Odpowiedź: W ramach inwestycji należy zamontować rury i rynny dachowe wykonane z blachy 
ocynkowanej w kolorze brązowym. 
 
Pytanie 4: Prosimy o sprecyzowanie długości rur wentylacyjnych wyst. w poz. 1.7.4. 
Odpowiedź: Długości rur wentylacyjnych wynosi ok. 120 mb. 
 
Pytanie 5: Brak w przedmiarach wyceny Instrukcji p.poz. Czy należy ją wycenić czy Zamawiający 
wykona ją we własnym zakresie? 
Odpowiedź: W ramach inwestycji należy wycenić i wykonać instrukcję p.poż.  
 
Pytanie 6: Brak w przedmiarach oznakowania p.poż. budynku. Czy należy je wycenić czy 
Zamawiający wykona ją we własnym zakresie? 
Odpowiedź: W ramach inwestycji należy wycenić i wykonać oznakowanie p.poż. budynku. 
 
Pytanie 7: Brak w załączonej dokumentacji projektu Instalacji elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: Na stronie internetowej zostały zamieszczone projekty instalacji elektrycznych – 
Zal_1_8_do_OPZ (Zal_1_8_projekt_bud_przedszkole). 
 
 
Pytanie 8: Brak wykucia wnęk pod rozdzielenie wnękowe 4 szt 120 dm3 w cegle. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (pkt. 18.2) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
poniesienia przy realizacji  zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z 
przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez 
uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 
 



Pytanie 9: Brak kucia bruzd w cegle pod przewody montowane w gotowych w bruzdach 
YDY5x10mm2, 5x4mm2, 5x2,5mm2 – 103 m. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (pkt. 18.2) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
poniesienia przy realizacji  zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z 
przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez 
uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 
 
Pytanie 10: Brak przewodu YDYp 3x1,5mm2 do montażu opraw oświetleniowych 186 szt x 
8m=1488m w przedmiarze jest 490 m brak około 1000 m. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (pkt. 18.2) cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
poniesienia przy realizacji  zamówienia wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z 
przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez 
uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 
 
Pytanie 11: Prosimy o określenie czy Zamawiający żąda jako załącznika do oferty kosztorysu 
uproszczonego czy szczegółowego. 
Odpowiedź: Do oferty można załączyć kosztorys uproszczony lub szczegółowy. 
 
Pytanie 12: Udzielone przez zamawiającego odpowiedzi na zapytania wykonawców są rozbieżne            
i niejednoznaczne. W odpowiedzi na zapytanie nr 9 i inne zamawiający jednoznacznie udziela 
odpowiedzi, iż podstawą przedmiaru zamówienia jest projekt. Natomiast z projektu nie wynika, że 
stolarkę okienną i drzwiową pcv oraz aluminiową należy wykonać w kolorze drewnopodobnym 
zgodnie z odpowiedzią udzieloną wykonawcy w pkt 11. W związku z powyższym prosimy               
o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze 
białym skoro w projekcie oraz zestawieniu stolarki do projektu nie został określony kolor stolarki? 
Odpowiedź: Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać w kolorze drewnopodobnym (np. złoty 
dąb) od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej. 
 
Pytanie 13: W przedmiarze pod pozycją 1.17.3 występuje 6 kamer do monitoringu. W projekcie są 
2 kamery. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: W ramach inwestycji należy wycenić i zamontować 6 kamer do monitoringu. 
 
Pytanie 14: W pozycji 1.8.40 przedmiaru robót ujęte jest sadzenie krzewów na terenie płaskim. 
Brak nakładów na krzewy. Prosimy o podanie czy dostawa krzewów leży po stronie Wykonawcy 
czy Zamawiający dostarczy je we własnym zakresie. 
Odpowiedź: W ramach inwestycji należy wycenić i wykonać dostawę krzewów wraz z sadzeniem. 
 
Pytanie 15: Prosimy o wyjaśnienie z jakiego rodzaju drewna mają zostać wykonane elementy El1 
oraz strop w Sali Multimedialnej. Na rysunkach jest zaprojektowane Drewno lite klasy C27 w opisie 
drewno klejone. 
Odpowiedź:  Elementy El1 oraz strop w Sali Multimedialnej należy wykonać z drewna klejonego. 
 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 
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