
WYJAŚNIENIA
dotyczące złożonych zapytań do SIWZ

Spółdzielnia Mieszkaniowa jako inwestor zastępczy przekazuje przesłane zapytania wraz z 
odpowiedziami do SIWZ - „Termomodernizacja siedziby Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie 
Tarnowskiej, ul. Wyszyńskiego 2”.

1. Pytanie 
    Prosimy o jednoznaczne podanie wiążących wymogów (podanie grubości warstw). 
Odpowiedź:
    Docieplenie ścian - 14 cm (wsp. 0,031 W/(m*K) ), cokół + 0,5 m fundamentu - 10 cm 
    (wsp. 0,031 W/(m*K) ), dach nad salą konferencyjną styropapa - 15 cm (wsp. 0,036 
    W/(m*K) ),
2. Pytanie:
    Prosimy o określenie rodzaju tynku elewacyjnego. Podane w zestawieniu ilości nie korelują
    z przedmiarem.
Odpowiedź:
    Tynk silikonowy w zestawieniu ilości jest 1542,87 kg na co się składa 1428,17 kg z poz. 
    4.1.15 + 114,70 kg z poz. 4.1.16
3. Pytanie
    Prosimy o uściślenie w przedmiarze obmiaru stolarki otworowej.
Odpowiedź:
    Zestawienie wg. rysunków podanych w odpowiedziach na pytania
4. Pytanie
    Brak nakładów na odtworzenie szpalet wewnętrznych, gdzie zamontowane obecnie okna  
    wspierają się prawdopodobni na węgarkach, które trzeba będzie usunąć. Prosimy o podanie  
    podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
    Pozycja do tynków na ościeżach  KNNRW 3/606/3 - Wymiana tynków zwykłych wewnętrznych  
    kategorii III (podłoże z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynki z zaprawy cementowo- 
    wapiennej, ościeża szerokości 25-40·cm Przedmiar: 36,96 m2 
5. Pytanie
    Brak nakładów na wykonanie podlewek na parapety wewnętrzne. Prosimy o podanie podstawy  
    kalkulacji oraz obmiarów w/w robót.
Odpowiedź:
    Warstwa wyrównawcza pod parapety wewnętrzne
    KNR 1901/914/ - ANALOGIA - Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z   
    zatarciem na ostro.
    Przedmiar:1,2*0,25*24+1,9*0,25*6 = 10,05 m2
6. Pytanie 
    Brak nakładów na utylizację materiałów rozbiórki. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz  
    obmiar dla w/w robót.
Odpowiedź:
    Należy wycenić  przez oferentów jako kalkulację indywidualną.
7. Pytanie
    Brak nakładów na montaż folii i wywinięcie jej pod opaskę. Prosimy o podanie podstawy 
    kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót. 
Odpowiedź: 
    Dodać pozycję: "KNNRW 3/207/1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez  
    gruntowania - 88,65 m2".



8. Pytanie
    Brak nakładów na wykonanie deskowania attyk i desek czołowych wraz z wymianą obróbek  
    blacharskich z blachy stalowej powlekanej. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz 
    obmiarów dla w/w robót
Odpowiedź:
    Obróbki są podane  w poz. 5.1.1. natomiast nie wiadomo czy wymiana deskowania attyk i desek  
    czołowych będzie konieczna. Jeśli wystąpi  potrzeba to zostanie uwzględnione to rozliczeniem
     powykonawczym.
9. Pytanie
     Brak nakładów na wykonanie nowej instalacji odgromowej pod warstwą ocieplenia w osłonie  
     winidurowej oraz wykonanie pomiarów. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów 
     dla w/w robót. 
Odpowiedź:
      Instalacja odgromowa uwzględniona w cz. mieszkalnej kosztorysu objętej innym   
      postępowaniem przetargowym.
10. Pytanie
      Brak nakładów na montaż nowych zewnętrznych skrzynek elektrycznych wraz z  
      oznakowaniem. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót
Odpowiedź:
      W części mieszkalnej kosztorysu objętej innym postępowaniem przetargowym.
11. Pytanie
      Prosimy o podanie wymiarów oraz ilości w/w skrzynek.
Odpowiedź:
      W części mieszkalnej kosztorysu objętej innym postępowaniem przetargowym. 
12. Pytanie
      Brak nakładów na wykonanie kratek zabezpieczających w oknach piwnicznych dopasowanych 
      do okna: ramka z kątownika giętego na zimno 20x20x2mm. Wypełnienie siatką karbowaną z 
      drutu o oczkach 11x11 mm. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiar dla w/w robót. 
Odpowiedź:
      W wymiana stolarki okiennej piwnicznej uwzględniona w cz. mieszkalnej objętej innym  
      postępowaniem przetargowym.
13. Pytanie
      Brak nakładów na wykonanie nowej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 50x50cm
      lub kostki brukowej betonowej. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w 
      robót.
Odpowiedź:
      Nie dotyczy - opaska uwzględniona w kosztorysie dla cz. mieszkalnej objętej innym    
      postępowaniem przetargowym.
14. Pytanie
      Brak nakładów na wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych. Prosimy o 
      podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót. 
Odpowiedź:
      Nie dotyczy - daszki uwzględnione w kosztorysie dla cz. mieszkalnej objętej innym  
      postępowaniem przetargowym.
15. Pytanie
      Brak nakładów na demontaż, zwiększenie wyciągu i montaż elementów utrudniających 
      (uniemożliwiających) szczelne przylepienie płyt styropianowych. Prosimy o podanie podstawy 
       kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
      Uwzględniono w poz. 5.1.11 - jako kalkulacja indywidualna demontaż i ponowy montaż 
      klimatyzatorów.



16. Pytanie
      Brak nakładów na zastosowanie uwidocznionych w szczegółach dokumentacji projektowej  
      profili uszczelniających, taśm bitumizowanych, płyt styropianowych. Prosimy o podanie 
      podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
      Jeśli wystąpi taka potrzeba to zostanie uwzględnione to rozliczeniem powykonawczym.
17. Pytanie
      Brak nakładów na wykonanie uwidocznionych w projekcie prac związanych z montażem  
      parapetów zewnętrznych (papa asfaltowa, pasy usztywniające z blachy itp.)
Odpowiedź:
      Przyjąć w pozycji 4.1.17 wg. Potrzeb.
18. Pytanie
      Prosimy o podanie rodzaju opraw oświetleniowych.
Odpowiedź:
      Oprawy należy wycenić hermetyczne z kloszem i czujnikiem ruchu i czujnikiem
      zmierzchowym.
19. Pytanie
      Brak nakładów na zaślepienie otworów blachą stalową, przed pokryciem papą przy ociepleniu  
      stropodachu. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz obmiarów dla w/w robót.
Odpowiedź:
      Ocieplenie jest wykonywane przy termomodernizacji cz. mieszkalnej więc nie dotyczy 
      tego zakresu prac. 
20. Pytanie
      Prosimy o podanie klasyfikacji KOB dla termomodernizowanego budynku.
Odpowiedź:
      Lokal użytkowy nie spełnia funkcji mieszkalnej dlatego też roboty remontowo-
      budowlane są opodatkowane stawką podatku VAT 23% pomimo, że lokal znajduje się w  
      budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w dziale 11 KOB.
21. Pytanie
      Proszę o podanie wysokości i szerokości drzwi aluminiowych podanych na zdjęciu w celu  
      dokonania prawidłowej wyceny (brak takiej pozycji w przedmiarze). 
Odpowiedź:
      w kosztorysie na wymianę drzwi w przedmiarze podane jest 5,0 * 3,0 czyli 15 m2 
22. Pytanie
      Proszę o uszczegółowienie ilości kominów przyjętych jako kalkulacja indywidualna poz 3.1.5  
      przedmiaru robót.
Odpowiedź:
      Wszystkich kominów jest 15 szt
23. Pytanie
      Proszę o podanie czy daszki nad wejściem istnieją czy należy je wykonać.
Odpowiedź:
      Daszki na wejściami do klatek ujęte w kosztorysie na cz. mieszkalną objętą innym
     postępowaniem przetargowym
24. Pytanie
      Proszę o podanie ilości docieplenia poniżej terenu gruntu (brak pozycji w przedmiarze).
Odpowiedź:
      W pozycji 4.1.6. podano powierzchnię cokołu poniżej
       terenu (33,0+8,0+10,5+8,0+33,0+6,0)*0,5=49,25m2 



25. Pytanie
      Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczącej odboju wokoło budynku (podbudowa 
      piaskowa?)
Odpowiedź:
      Opaska wokół budynku ujęta w cz. mieszkalnej objętej innym postępowaniem przetargowym

26. Pytanie
      Jeśli Inwestor posiada to proszę o dołączenie do dokumentacji zwymiarowanego rzutu budynku 
      w celu dokonania obliczeń.
Odpowiedź:
     Wymiary należy obliczyć na podstawie załączonych rysunków wykonanych w skali 1:100

Z poważaniem

Krzysztof Kaczmarski
Prezes Zarządu


