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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie

 „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi”

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 406750 – 2009, data zamieszczenia: 25.11.2009 r.

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 7 listopada 2009 roku,
następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt.  1) Poz 16 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. Występuje
rozbieżność pomiędzy specyfikacją a przedmiarami z technologii wykonania renowacji
pokrycia dachowego. Źle przyjęta podstawa w przedmiarach. Powinno być policzone:

a) KNR 0-22 0528-01 Renowacja starych dachów krytych papą – przygotowanie
podłoża.

b) KNR 0-22 0528-02 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej – krycie.

Czy należy zastosować tą podstawę wyceny i wykonanie zgodnie z opisem w SIWZ?
Pokrycie dachu papą perforowaną wraz z osadzeniem kominków wentylacyjnych + pokrycie
dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową.
Pyt. 2) W przedmiarach brakuje klinów styropianowych laminowanych papą
termozgrzewalną które należy zastosować przy ogniomurach, kominach, wyłazach
dachowych itp. Do odpowiedniego odprowadzenia wody. Czy kliny styropianowe należy
uwzględnić w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak proszę o podanie obmiaru.
Pyt. 3) Brak w przedmiarach montażu listew dociskowych na kominach i ogniomurach. Czy
listwy należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym? Jeśli tak proszę o podanie obmiaru.
Pyt. 4) Brak w przedmiarach montażu nawiewników okiennych. Czy należy zastosować
nawiewniki higrosterowane, czy sterowane ręcznie? Proszę o podanie ilości i rodzaju
nawiewników.
Pyt. 5) Poz. 31 Drzwi aluminiowe. Czy wszystkie drzwi aluminiowe należy wykonać z
aluminium „ciepłego” z szybą bezpieczną?
Pyt. 6) Poz. 32 Drzwi stalowe pełne. Czy wymagana jest jakaś odporność ogniowa dla drzwi
stalowych do piwnicy?
Pyt. 7) Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.



Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 1 grudnia 2007 roku, należy wykonać
pokrycie dachu zgodnie z opisem w SIWZ tj. pokrycie dachu papą perforowaną wraz
z osadzeniem kominków wentylacyjnych + pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową.
Zgodnie z pkt. XV SIWZ podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci
odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa
nie stanowi obowiązującej Wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla
Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna, wynikająca z rachunku ekonomicznego,
wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną.
Ad. 2) Kliny styropianowe laminowane papą należy uwzględnić w ofercie.
Ad.3) Listwy dociskowe należy uwzględnić w ofercie.
Ad.4) Zgodnie z ST pkt 2.5 w oknach należy zapewnić mikrowentylację
(mikrorozszczelnienie) poprzez zastosowanie mikrouchyłu skrzydła regulowanego klamką.
Ad.  5)  Drzwi  aluminiowe  boczne  oraz  witryna  aluminiowa  z  drzwiami  wejściowymi  są
drzwiami zewnętrznymi, należy więc zastosować profil „ciepły”. Zestaw szybowy zgodnie z
wymogami dla obiektów szkolnych.
Ad.  6)  Drzwi  stalowe  są drzwiami  wejściowymi  do  piwnicy,  bez  wymogów  w  zakresie
odporności ogniowej.
Ad. 7) Kształt, podział i wymiary okien i drzwi dobrać zgodnie z istniejącymi
przeznaczonymi do wymiany. Okna jednokwaterowe przyjąć jako uchylne, dwukwaterowe:
jedna kwatera rozwierno-uchylna, druga rozwierna, przy oknach trzykwaterowych dodatkowe
naświetle górne – uchylne. Przy nowej witrynie z głównymi drzwiami wejściowymi
uwzględnić dodatkowo stałe naświetla boczne w miejscu przeznaczonych do rozbiórki
wypełnień z cegły.
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