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Wąchock, dnia 19.03.2010 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY W WĄCHOCKU

Znak: MGOK-1/R/2010

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie

 „Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku””

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 62692 – 2010, data zamieszczenia: 08.03.2010 r.

Zamawiający otrzymał w dniu 16 marca 2010 roku, następujące zapytania do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy poz. Nr 6, 7, 8 i 9 uwzględnia gruz z poz. 1 i 2 i w związku z tym jaką grubość ma
podłoże betonowe z poz. 6

2. W pozycji nr 14,17,18,19 przyjęto grubość tynku 2 cm. W rzeczywistości średnia grubość
tynku wynosi 3,7 cm. Czy wykonawca ma przyjąć rzeczywistą grubość tynk udo zbicia do
kalkulacji?

3. Dotyczy pozycji Nr 32. Pod posadzkę z deszczułek powinno się wykonać warstwę
wyrównującą gr. 1-5 mm. Czy wykonawca w kalkulacji ceny posadzki z deszczułek powinien
uwzględnić warstwę wyrównującą i jakiej grubości ?

4 Dotyczy pozycji 34 przed układaniem posadzek z płytek typ GRES należy zagruntować
podłoże. Czy wykonawca ma w kalkulacji układania płytek uwzględnić gruntowanie podłoża
i w jakiej pozycji?

5. Dotyczy poz.36. Jaki i czy w ogóle występuje cokolik przy posadzkach z tworzyw
sztucznych.

6. Dotyczy pozycji 37. Ściany w miejscach, w których ma być nowy tynk mają duże
krzywizny dochodzące do 5 cm i wykonanie tynku w  standardowej grubości ich nie
zniweluje. Czy wykonawca w kalkulacji nowych tynków ma doliczyć pogrubienie tynków
o średnią grubość 2,5 cm (5.00 – 2,5 cm nowy tynk)?

7. Poz. 38 brak jest gruntowania ścian przed układaniem glazury . Czy wykonawca
w kalkulacji ceny układania płytek ma uwzględnić gruntowanie i w jakiej pozycji?.
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8. Poz. 47 . Czy w przedmiarze nie powinno być pozycji NNRNKB 202 2702 01 lub 02 ?

9. Poz. 49. Przed szpachlowaniem ścian należy podłoże zagruntować. Czy wykonawca ma
doliczyć gruntowanie i  w której pozycji?

10. Dotyczy pozycji 58. Z jakiego materiału projektowane są listwy odbojnikowe i jakiej
grubości?

11. W przedmiarze brak jest wywozu i utylizacji papy z rozbiórki. Czy wykonawca ma to
uwzględnić i w której pozycji przedmiaru?

12. Po zerwaniu papy z dachu należy wykonać naprawę podłoża pod styropapę i je
zagruntować . Czy wykonawca ma naprawę podłoża doliczyć i w jakiej pozycji?

13. Dotyczy pozycji 66. Czy w przedmiarze ze względu na konieczność zagruntowania
podłoża pod papę gruntowanie nie powinno być poz. KNR-W 2-02, 0504-01.

14. Dotyczy pozycji wywozu gruzu . Brak jest w przedmiarze pozycji załadowania na środki
transportowe gruzu poz. KNR 4-04 1103-01 lub 02 lub 03 lub poz. KNR 4-04- 1103-04 i 05.

15. Brak jest w przedmiarze przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami, po skuciu
starych tynków. Czy wykonawca ma to doliczyć do kalkulacji i w której pozycji?

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) Gruz z poz. 1 i 2 jest uwzględniony w poz. 6-9; grubość podłoży – 25 cm;
proponowane nakłady rzeczowe wg 4-01 212-02.

Ad. 2) W cenie jednostkowej pozycji należy uwzględnić rzeczywistą grubość tynku.

Ad. 3) W cenie jednostkowej pozycji należy  przyjąć koszt  warstwy  wyrównującej  o
grubości wynikającej z rodzaju zastosowanego materiału oraz kalkulacji wykonawcy.

Ad. 4) W cenie jednostkowej pozycji należy przyjąć gruntowanie powierzchni.

Ad. 5) W pomieszczeniach, gdzie występują posadzki z tworzyw sztucznych należy
uwzględnić cokolik o wys. 10 cm z wykładziny wyklejonej na ściany; powyższe należy ująć
w cenie jednostkowej pozycji.

Ad. 6) W cenie jednostkowej pozycji należy przyjąć wykonanie nowego tynku o grubości
niezbędnej do spełnienia warunków zgodnie z poz. 8.2.2 specyfikacji technicznej ST-0011.

Ad. 7) W cenie jednostkowej pozycji należy przyjąć gruntowanie powierzchni.

Ad. 8) Proponowana pozycja nakładów rzeczowych – NNRNKB 2-02 2702-01.
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Ad. 9) W cenie jednostkowej pozycji należy przyjąć gruntowanie powierzchni.

Ad. 10) Należy przyjąć odbojnice systemowe powszechnie stosowane na rynku; standard i
rodzaj – np. C/S Acrovyn, BRP PRO·TEK lub równoważne)

Ad. 11) W cenie jednostkowej poz. 63 i 64 należy uwzględnić wywóz i utylizację papy.

Ad. 12) W cenie jednostkowej wykonania docieplenia należy uwzględnić ewentualną
reperację podłoża.

Ad. 13) W cenie jednostkowej pozycji należy uwzględnić gruntowanie. Nakłady rzeczowe
wg kalkulacji wykonawcy.

Ad. 14) W cenie jednostkowej pozycji wywozu gruzu należy przyjąć wszelkie niezbędne
czynności wg kalkulacji wykonawcy.

Ad. 15) W cenie jednostkowej pozycji należy uwzględnić przygotowanie podłoża wg
kalkulacji wykonawcy.

Zamawiający otrzymał w dniu 17 marca 2010 roku, następujące zapytania do
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy pozycji 109. Proszę o dokładne sprecyzowanie robót związanych z montażem
komina dwuściennego z blachy stalowej DN 150 wraz z trójnikiem włączeniowym, kolanem
wyczystkowym, kształtką stopową i odprowadzeniem skroplin. Czy wkład stalowy jest na
całej długości komina spalinowego a jak tak to ile metrów ma komin spalinowy? Proszę
podać w mb. nie w kompletach.

2. Dotyczy pozycji 44. Proszę podać grubość ścian w których będą montowane ościeżnice
regulowane.

3. Dotyczy pozycji 43. Proszę podać w jakim stopniu drzwi zewnętrzne aluminiowe mają być
przeszklone i podać rodzaj szyby.

4. Dotyczy pozycji 42. W bocznych ścianach sali widowiskowej są okna o wym. 80x80 cm,
drewniane, szt. 2. Czy zamawiający przewidział je do wymiany na okna z PCV. Z przedmiaru
wynika że chyba nie?

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) W pozycji 109 należy przyjąć komin dwuścienny z blachy stalowej DN 150 mm o
długości 12 mb. wraz z trójnikiem włączeniowym, kolanem wyczystkowym, kształtką
stopową i odprowadzeniem skroplin.

Ad. 2) Obecna grubość ścian, w których montowane będą ościeżnice obejmujące wynosi: 15
cm – 5 szt., 27-30 cm – 6 szt., 43 cm – 1 szt. Po remoncie grubości mogą ulec niewielkim
zmianom.
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Uwaga: należy zwiększyć przedmiar w poz. 44 o jedną sztukę  do 12 szt. oraz poz. 45 o
1,8 m2 – do 21,6 m2. W uzupełnieniu podajemy, że 4 szt. drzwi wewnętrznych to drzwi
łazienkowe.

Ad. 3) Drzwi zewnętrzne należy przeszklić w proporcji: 1/3 część dolna – panel, 2/3 część
górna – szkło bezpieczne.
Uwaga: analogiczne przeszklenie dla drzwi aluminiowych wewnętrznych.

Ad. 4) Należy przyjąć wymianę dodatkowych 2 okien o wym. 80 x 80  cm zwiększając
przedmiar w poz. 42 o 1,28 m2 – do 6,99 m2.

                                                                                             DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO
                                                                                         OŚRODKA KULTURY W WĄCHOCKU
                                                                                                              MARIAN SUSFAŁ


