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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: W opisie technicznym do projektu określono rury i rynny dachowe wykonane z PCV 
natomiast w przedmiarach przyjęto rury i rynny dachowe wykonane z blachy ocynkowanej. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: W ramach inwestycji należy zamontować rury i rynny dachowe wykonane z blachy 
ocynkowanej w kolorze brązowym. 
 
Pytanie 2: W poz. 1.7.1 przedmiarów przyjęto montaż podokienników z konglomeratu o dł. do 1 m 
w ilości – 1 szt. 
Odpowiedź: Należy wycenić i zamontować podokienniki z konglomeratu zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
 
Pytanie 3: W poz. 1.7.2 przedmiarów przyjęto montaż podokienników z konglomeratu o dł. pow. 1 
m w ilości – 51 szt. W przedmiarach nie opisano, których okien dotyczą podane ilości, ilość 
podokienników podanych w przedmiarach nie odpowiada ilości okien z zestawienia. W opisie 
technicznym określono grubość podokiennika na 4 cm natomiast w przedmiarach określono 
grubość 3 cm. Ponadto rozpiętość szerokości okien wyn. d 120 cm do 180 cm, a cena 
podokiennika zależy od grubości, długości i szerokości. Prosimy o wyjaśnienie.  
Odpowiedź: Należy wycenić i zamontować podokienniki z konglomeratu zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 
 
Pytanie 4: W poz. 1.7.22 przedmiarów ujęto dostawę i montaż szafy przelotowej. Prosimy o 
szczegóły szafy pozwalające na wycenę. 
Odpowiedź: Szafa przelotowa o wymiarach: 1,0m x 0,4m x 2,0m (szer.x głęb.x wys.), wykonana ze 
stali nierdzewnej, z drzwiami skrzydłowymi. 
 
Pytanie 5: W poz. 1.7.19 przedmiarów ujęto malowidła ścienne – motywy bajkowe w ilości 90 m2. 
KNR ujęty w tej pozycji tyczy zwykłego malowania ścian i nie jest w żaden sposób analogiczny do 
malowania motywów bajkowych co za tym idzie absolutnie nie odzwierciedla kosztów malowideł 
ściennych. Malowidła ścienne – motywy bajkowe powinny być wyliczane z kalkulacji własnej. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Malowidła ścienne – motywy bajkowe należy wyliczyć z kalkulacji własnej. 
 
Pytanie 6: Rys II/PB/03 – projekt zagospodarowania określa wykonanie 2 pochylni natomiast w 
przedmiarach nie uwzględniono wykonania pochylni. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Wykonanie pochylni uwzględniono w pozycjach: 1.8.9 – 1.8.11, 1.8.15 – 1.8.19 i 
1.8.33. Zgodnie z SIWZ (pkt. 18.5) w przypadku robót, których wykonanie jest niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, a których nie uwzględniono w kosztorysie 
ofertowym lub zaniżono ich ilości - zamawiający uzna, że zostały wycenione w innych pozycjach. 
 



Pytanie 7: Na rys. pom. 1/7 łazienka dla niepełnosprawnych są m. innymi uchwyty dla 
niepełnosprawnych natomiast w przedmiarze nie ujęto uchwytów dla niepełnosprawnych, wc dla 
niepełnosprawnych oraz umywalki dla niepełnosprawnych. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Należy wycenić i zainstalować uchwyty dla niepełnosprawnych, wc dla 
niepełnosprawnych oraz umywalki dla niepełnosprawnych. 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 8: W SIWZ pkt. 4 b zamawiający określił, że przedmiot zamówienia obejmuje również 
przygotowanie Planu ewakuacji budynku. Czy w związku z tym do obowiązków wykonawcy należy 
przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Tak. Do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego. 
 
Pytanie 9: Na rysunku zagospodarowania określono hydrant DN 80 do wymiany. W przedmiarach 
nie uwzględniono wymiany hydrantu. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: W ramach inwestycji należy wymienić hydrant DN 80. Zgodnie z SIWZ (pkt.18.6) 
roboty budowlane przewidziane w projekcie stanowiącym podstawę do określenia przedmiotu 
zamówienia, uznaje sie za objęte tym przedmiotem, bez względu na to czy były ujęte w kosztorysie 
ofertowym czy też nie. 
 
Pytanie 10: Prosimy o sprecyzowanie typu centrali wentylacyjnej: w opisie technicznym określono 
centralę typu HERMES 3 podczas, gdy na rys. pokazana jest centrala nawiewna typ HERMES 2. 
Odpowiedź:  Centrala wentylacyjna typu HERMES 3. 
 
Pytanie 11: W opisie technicznym nie określono koloru stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
blachodachówki powlekanej dachu. 
Odpowiedź: Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze drewnopodobnym (np. złoty dąb) od strony 
zewnętrznej i od strony wewnętrznej, dach w kolorze brązowym. 
 
Pytanie 12: W przedmiarach robót w dziale 1.15 Instalacje p.poż – instalowanie 
przeciwpożarowych systemów alarmowych zastosowano nieprawidłowy katalog KNR. 
Zastosowany do wyceny w przedmiarach robót katalog KNNR 5 nie odnosi się do wyceny 
instalowania systemów pożarowych. Wcześniej do wyceny robót w zakresie instalowania 
systemów pożarowych stosowano katalog KNR 5-06, który ze względu na postęp w technice uległ 
dezaktualizacji. Obecnie jedyny stosowany i zatwierdzony katalog do wyceny instalacji systemów 
alarmowych pożarowych to AL. 01 i taki powinien zostać zastosowany do wyceny instalowania 
systemów alarmowych pożarowych. Różnice są zasadnicze np.: w przedmiarach do wyceny 
montażu centrali POLON 4800 zastosowano KNNR 5 0406-01 (Aparaty elektryczne o masie do 
2,5 kg) zgodnie z którym na montaż centrali przewidziano 0,63 r-g/szt co przy średnich stawkach 
daje kwotę za montaż około 15 zł/netto. Natomiast prawidłowo zastosowany katalog KNR AL.01 
0101-02 (Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych) zgodnie z którym na 
montaż centrali przewidziano 17,6 r-g/szt co przy średnich stawkach daje kwotę około 350 zł/netto. 
Są to rzeczywiste koszty i czas niezbędny do zainstalowania centrali alarmowej. Prosimy o 
wyjaśnienie i zmianę przedmiarów robót dział 1.15 na katalog norm KNR AL. 01 Systemy 
alarmowe. 
Odpowiedź: Instalację systemów alarmowych pożarowych należy wycenić i zamontować zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Zgodnie z SIWZ (pkt. 18.4) przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie 
zamówienia. 
 
Pytanie 13: W dokumentacji projektowej na stronie internetowej brak jest projektów instalacji 
elektrycznych, p.poż, monitoringu, odgromowej. Prosimy zamieszczenie projektów na stronie 
internetowej. 
Odpowiedź: Na stronie internetowej zostały zamieszczone projekty instalacji elektrycznych, p.poż, 
monitoringu i odgromowej – Zal_1_8_do_OPZ (Zal_1_8_projekt_bud_przedszkole). 



 
Pytanie 14: Prosimy o podanie parametrów kamer obrotowych, pozycja przedmiaru nr 1.17.3.1. 
Odpowiedź: Kamera zewnętrzna, aluminiowa, wandaloodporna, z funkcją dzień/noc, obrót w 
poziomie i pionie.  
 
Pytanie 15: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji w zakresie robót 
elektrycznych. 
Odpowiedź: Na stronie internetowej została zamieszczona dokumentacja w zakresie robót 
elektrycznych – Zal_1_8_do_OPZ (Zal_1_8_projekt_bud_przedszkole). 
 
Pytanie 16: Zgodnie z dokumentacją projektową ogród zimowy zaprojektowany został w systemie 
Reynaers CR120 z wypełnieniami pionowymi w systemie CS68. Ogród zimowy zaprojektowany w 
systemie CR120+CS68 ze względu na ciężar dachu wymaga podkonstrukcji wsporczej, która nie 
została zaprojektowana. Zgodnie z projektem profile ogrodu zimowego mają być wykonane w 
kolorze drewnopodobnym. Wykonanie profili w kolorze drewnopodobnym podnosi koszt wykonania 
ogrodu zimowego o około 80% w stosunku do ogrodu z profili w kolorze białym lub innym kolorze 
RAL np. brązowym. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: czy zamawiający wyraża 
zgodę na zastosowanie konstrukcji w systemie Reynaers CW50+CS68, która nie wymaga 
wykonania podkonstrukcji wsporczej, czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę koloru profili 
ogrodu zimowego z drewnopodobnego na kolor biały bądź inny kolor RAL np. brązowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższych zmian.  
 
Pytanie 17: Czy zamawiający na podstawie § 18 umowy dopuszcza możliwość zmiany wartości 
faktur częściowych na kwoty niższe niż 500 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższej zmiany. 
 
Pytanie 18: Czy zamawiający na podstawie § 18 umowy dopuszcza możliwość zmiany terminów 
płatności faktur częściowych na termin do 30 dni od daty dostarczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższej zmiany. 
 
 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
  Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przedłużam termin składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu do dnia 10.05.2012r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2012r.             
o godz. 11.15.  
Termin związania ofertą odnosi się do ww. terminu składania ofert. 
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów SIWZ. 
 
 
 
          Wójt Gminy Oleśnica 
          /-/ mgr Leszek Juda 
 

 
 
 
              
           
 


