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Piława Górna, dnia 07.06.2017r. 

ZBP.271.1.6.2017 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

„Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku 

B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej” (etap II). 

Część I. Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN, wymiana drzwi, ułożenie 

wykładzin podłogowych w pomieszczeniach w piwnicy budynku. 

Część II.  Malowanie pomieszczeń w piwnicy budynku. 

Pytanie 5  

Zamawiający udostępnił przedmiar na roboty dotyczące wymiany wykładzin podłogowych. 

W przedmiarze dotyczącym wykładzin podłogowych nie ujęto zbicia cokolików, demontażu 

istniejących okładzin podłogowych, utylizacji zdemontowanych wykładzin, wywiezienia gruzu 

powstałego wskutek skucia cokolików, innych robót tj. zagruntowanie podłoża, wylanie masy 

samopoziomującej, wywiniecie cokołów na ścianę na standardowa wysokość 10 cm, 

pospawanie wykładzin, akrylowanie górnego rantu wykładzin. Proszę o zajęcie stanowiska 

w tej sprawie.  

Odpowiedź na pytanie 5 

W SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5 na str. 5 znajduje się 

następujący opis: 

Ułożenie wykładzin podłogowych w pomieszczeniach oznaczonych w dokumentacji 

projektowej jako nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 20. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) Usunięcie i utylizacja wykładziny obecnie znajdującej się na podłogach w ww. 

pomieszczeniach wykładziny. 

2) Gruntowanie posadzki. 

3) Wylanie masy wyrównawczej min. 5mm. 

4) Montaż wygładziny PCV heterogenicznej grubości min. 2mm wraz z wykonaniem 

cokołu wys. min. 10cm – 2 kolory wykładziny do uzgodnienia z Zamawiającym wraz 

z zagruntowaniem wykładziny przed jej użytkowaniem.  

5) Wykonanie wszelkich czynności i robót niezbędnych dla wykonania zamówienia. 

6) Uprzątniecie pomieszczeń po zakończeniu robót i wywóz odpadów na składowisko. 

Pytanie 6  

Zamawiający udostępnił przedmiar na roboty dotyczące wykonania robót elektrycznych 

i w przedmiarze tym uwzględnił kucie bruzd w cegle, wypusty wykonywane w podłożu z cegły 

a w rzeczywistości cała piwnica wykonana jest z bloczków betonowych i innych elementów 

betonowych lanych i należy skosztorysować wykonanie tych elementów w betonie a nie 

w cegle. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Odpowiedź na pytanie 6 
Należy przyjąć przy kosztorysowaniu oferty wykonanie bruzd i wypustów w ścianach 

wykonanych z betonu. 
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Pytanie 7  

W przedmiarze na roboty dotyczące wymiany drzwi i ościeżnic uwzględnił wykucie otworów 

w ścianach z cegieł a w rzeczywistości w piwnicy występują bloczki betonowe, 

nie uwzględniono natomiast konieczności wymiany nadproży nad wszystkimi sześcioma 

drzwiami, jak i utylizacji zdemontowanych ościeżnic, drzwi oraz wywiezienia gruzu. Proszę 

o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Odpowiedź na pytanie 7 
W SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4 na str. 5 znajduje się 

następujący opis: 

Wymiana drzwi 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) Demontaż istniejących drzwi o szer. 80 – 6 szt. 

2) Poszerzenie otworów drzwiowych i przystosowanie ich do drzwi o szer. 90. 

3) Montaż drzwi o szer. 90 wraz z ościeżnicami, skrzydła drzwi z poszyciem z blachy 

stalowej – 6 szt. 

4) Wykończenie otworów drzwiowych.  

5) Wywiezienie gruzu i utylizacja zdemontowanych drzwi. 

6) Wykonanie wszelkich czynności i robót niezbędnych dla wykonania zamówienia. 

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy w dniu 01.06.2017r Zamawiający udzielił wyjaśnień 

odnośnie nadproży: 

W przypadku konieczność zabudowy nowych nadproży, nadproże należy wykonać z dwóch 

dwuteowników stalowych Ⅰ 160. 

Należy przyjąć przy kosztorysowaniu oferty wykonanie otworów drzwiowych w ścianach 

wykonanych z betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zastępca Burmistrza  

(-) Izabela Woronowicz 


