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ZAWIADOMIENIE 
 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na nadbudowę dachu wielospadowego wraz  
z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Lutczy. 
 
 
Zamawiający: Wójt Gminy Niebylec. 
 
 
Uprzejmie informuję, iŜ od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: 
 
I. Zapytanie nr 1: 
 
„Podczas opracowywania oferty na podstawie materiałów dostępnych w Internecie pojawiły 
się wątpliwości i pytania, na które proszę o odpowiedź: 
 

1. W przedmiarach występują rozbiórki róŜnego rodzaju elementów konstrukcyjnych 
oraz stolarki i innych. Nie ma nic powiedziane na temat usunięcia powstałego gruzu  
i odpadów poza teren budowy. Jak obliczyć koszty z tym związane? 

2. Proszę o podanie rodzaju blachodachówki (mat, połysk?) oraz nr koloru (RAL). 
3. Proszę o uszczegółowienie  rodzaju okładziny elewacyjnej cokołu [kamień łupany 

(jaki?) policzony w poz. 34 wg NNRNKB 2-02 2801-02 ?]. 
4. Właz dachowy w poz. 37 – jaki? Typowy? 
5. Dział 3 – „INSTALACJA ODGROMOWA” podana jako jednopozycyjny „KML” 

jest nie do wycenienia w prawidłowy sposób. 
6. Czy podstawa poz. 63 KNR-W 2-02 0504-01 obejmuje równieŜ „naprawę podłoŜa”? 

Do czego sprowadza się ta naprawa? 
7. Proszę równieŜ o więcej danych na temat drzwi z poz. 39.” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co 
następuje: 

 
Ad. 1)  
Gruz naleŜy usunąć z placu budowy. Koszty związane z transportem gruzu Wykonawca 
kalkuluje indywidualnie, w zaleŜności od miejsca składowania (Inwestor nie posiada miejsca 
składowania gruzu). 
 



 

Ad. 2) 
Jako rodzaj blachodachówki naleŜy przyjąć mat, kolor „ceglasty”. 
 
Ad. 3) 
Rodzaj kamienia pozostaje do wyboru przez Wykonawcę – kolor piaskowca. 
 
Ad. 4) 
Właz dachowy – typowy. 
 
Ad. 5) 
NaleŜy wykonać instalację odgromową wg opracowania Wykonawcy. Instalacja powinna 
spełniać polskie normy i być skuteczna (wymagany pomiar instalacji odgromowej). 
 
Ad. 6) 
Pozycja obejmuje równieŜ „naprawę podłoŜa” , w tym likwidację istniejących pęcherzy oraz 
ułoŜenie papy podkładowej. 
 
Ad. 7) 
Drzwi aluminiowe w kolorze białym, zewnętrzne, przeszklone do połowy wysokości, 
zamontowany samozamykacz, szyba bezpieczna, jeden zamek. 

 
 
II. Zapytanie nr 2: 
 
„Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania: 

1. jakie są normy materiałowe i r-g ujęte w kosztorysach ślepych? JeŜeli jest to moŜliwe 
proszę o przekazanie ich wykonawcom. 

2. czy wykonawca ma usunąć gruz z terenu budowy (poz. Nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 
w ksiąŜce przedmiarów)? 

3. JeŜeli wywóz gruzu naleŜy do obowiązków wykonawcy proszę podać nr katalogowy, 
do którego ma się odnieść wykonawca w swojej wycenie oraz na jaką odległość gruz 
ma być wywieziony. 

4. W pozycjach 40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51 ocieplenie ścian jest 
przyjęte z katalogu KNR 23 jako ocieplenie ścian zewnętrznych budynku systemem 
„Atlas stoper”, „Atlas Roker”. W ksiąŜce przedmiarów jest podany system 
„CAPAROL CLEAN – CZYSTE FASADY”. Jakie normy materiałowe  
i roboczogodziny naleŜy przyjąć do wyceny (w kosztorysie ofertowym) na system 
CAPAROL CLEAN? 

5. Jakie składniki cenotwórcze ma zawierać wycena instalacji odgromowej zgodnie  
z dokumentacją techniczną? 

6. JeŜeli Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji 
odgromowej, proszę o podanie niezbędnych danych do wyceny, takich jak: 
a) czy ma być wykonany uziom otokowy z bednarki ocynkowanej? 
b) jaka ma być grubość i szerokość bednarki? 
c) jaka ma być długość, głębokość i szerokość wykopów w celu ułoŜenia 

bednarki? 
d) jaka ma być ilość zwodów pionowych oraz poziomych na dachu? 
e) czy zwody kominowe (poziome i pionowe) będą wykonywane? 
f) jaka ma być grubość drutu ocynkowanego do zwodów? 
g) czy zwody pionowe będą układane w rurkach na elewacji pod styropianem? 
h) czy do odbioru instalacji odgromowej będą potrzebne pomiary instalacji 

odgromowej? 



 

i) czy zwody mają być napręŜone czy na uchwytach? 
7. Czy Zamawiający wymaga, aby przy wycenie i wykonaniu robót dotyczących 

ocieplenia ścian wykonawca zastosował wyłącznie system CAPAROL CLEAN 
CONCEPT. Czy moŜna zastosować inny system przy wykonywaniu w/w robót 
spełniający wymagania techniczne dotyczące materiałów wynikające ze Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym zakresie? 

8. Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych w zakresie  tych pozycji 
z przedmiaru robót gdzie do opisu przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe 
lub pochodzenie towaru?” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co 
następuje: 

 
Ad. 1)  
Normy zuŜycia materiałów i nakłady robocizny przyjmuje Wykonawca. 
 
Ad. 2-3) 
Patrz jak pozycja ad. 1 do zapytania nr 1. 
 
Ad. 4) 
Normy zuŜycia i r-g wg systemu CAPAROL CLEAN. 
 
Ad. 5-6) 
Patrz jak pozycja ad. 5 do zapytania nr 1. 
 
Ad. 7) 
NaleŜy wykonać roboty dociepleniowe wg systemu CAPAROL CLEAN CONCEPT lub 
równowaŜnego. W takim przypadku dla zapewnienia zgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia dla systemu równowaŜnego niezbędne jest porównanie 
obydwu systemów poprzez karty techniczne. 
 
Ad. 8) 
Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert równowaŜnych, przy czym dla poszczególnych pozycji 
kosztorysu, przy których wskazano znaki towarowe lub pochodzenie Wykonawca moŜe 
przyjąć rozwiązania równowaŜne, z zastrzeŜeniem ad. 7. 
 
 

 


