
                                                         ODPOWIEDZI  z   dnia  06.11.2017r. 

przebudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku garażowo – usługowego
 na zaplecze szatniowe obiektów MOSIR Mielec oraz zaplecze sanitarno – techniczne  :   

                        część 2 – roboty remontowo-budowlane 

Pytanie nr 1

Czy do wyceny wykorzystać wyłącznie pod nazwą umieszczoną w dokumentacji projektowej: 
przedmiar etap II ?

Odpowiedź

Zakres robót zgodnie z punktem 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wyceny należy
przyjąć pozycje z Przedmiaru – Etap I i Przedmiaru – Etap II – pomniejszone o roboty związane z
dociepleniem elewacji i ścian fundamentowych.

 W załączeniu przedmiary. Przedmiar jest elementem pomocniczym wyceny.

Pytanie nr 2

Ponawiam prośbę o uściślenie dokumentacji przetargowej, tzn. który przedmiar ma byc 
uwzględniony?? wszystko jest nie jasne. Ni jak ma się również cena, która wychodzi z przedmiaru II do
wymagań zawartych w siwz. Ponad to w tytule przedmiaru napisane jest, że remontowane 
pomieszczenia to 1/01-1/04, natomiast w poniższym dziale mowa jest o pomieszczeniach 1.05 do 
1,15. proszę o sprostawania i objaśnienia.

Odpowiedź

Jak w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 3

W związku z przedmiarami podzielonymi na 4 etapy które nie są tożsame z ogłoszonym przetargiem 
m.in. z znacznym wyłączeniem zakresu robót prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót 
wskazując je numerami/zakresami pozycji z dołączonych przedmiarów.

Odpowiedź

Jak w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 4

Proszę o wymiary daszków nad wejściami (szerokości) oraz wyrażenie zgody na ewentualną zamianę 
na daszki rodzimych producentów (przez zmianę wysięgu) w tym momencie jest to Robelit

Odpowiedź

Na rysunku nr 16 określono minimalną szerokość daszków nad wejściem, zamawiający zezwala na
zastosowanie  daszków  o  rozpiętości  nie  mniejszej  niż  na  wskazanym  rysunku.  Ich  rozpiętości
wynoszą odpowiednio: 3,80m; 6x2,00m; 2,50m.



Pytanie nr 5

Proszę o poprawienie ilości obmiarów poszczególnych rodzajów stolarki okiennej i drzwiowej

Odpowiedź

Obmiary należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 6

Proszę o określenie wyglądu i rodzaju drzwi zewnętrznych (tj. czy wygląd wizualny ma być taki jak na 
dołączonym zdjęciu z zestawienia) Prosimy o rozważenie alternatywnego rozwiązania stolarki 
drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej metalowej ( w tej chwili to ok. 10% całości inwestycji)

Odpowiedź

Zamawiający  nie  rozważa  zmiany  rodzaju  stolarki  zewnętrznej  i  wewnętrznej,  zastosowane
rozwiązania mają zagwarantować jej trwałość w okresie jej użytkowania ze względu na charakter
obiektu i  jego przyszłych użytkowników. Wygląd wizualny na zestawieniu stolarki  pokazany jest
jedynie poglądowo, wzornik należy uzgodnić na etapie budowy z zamawiającym.

Pytanie nr 7

Proszę o poprawienie opisów robót dotyczących posadzek – z 3 cm na właściwą tj. średnio 8 cm

Odpowiedź

W  załączonych  przedmiarach  brak  krotności  powielenia  warstw,  w  załączeniu  przedmiary  ze
wskazanymi krotnościami.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych (dot. branży instalacji 
sanitarnych) ?

Odpowiedź

W dokumentacji określono iż rury instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane jako
miedziane, dopuszczono zamianę rur na rury stalowe obustronnie cynkowane.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres II etapu nie wchodzi wykonanie utwardzenia placu z kostki 
betonowej, budowa wiaty śmietnikowej, rozbiórka i budowa ogrodzenia oraz remont budynku 
magazynowego

Odpowiedź

W zakresie zadania nie wchodzi wykonanie robót wymienionych w pytaniu.

Pytanie nr 10

Prosimy o określenie parametrów dla płyt kasetonowych sufitu podwieszanego

Odpowiedź



Płyty  o  15 mm  grubości, o odporności na wilgotność względną powietrza 95% RH z gwarantowaną
przez dziesięć lat cechą nieugięcia  pod  wpływem  wilgoci.


