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D o t yc z y  p o s t ę p o w a n i a  p n :  Dotyczy: "Przebudowa pomieszczeń w budynku 

Gminnego  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego 

żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach " 

  

  

Odpowiedź na zapytanie wykonawców 

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące pytania : 

1. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej zakres prac 

wykończeniowych dotyczących niniejszego zadania nie jest spójny. Wizualizacje nie 

pokrywają się z zakresem przedstawionym w opisie projektu oraz w udostępnionych 

przedmiarach robót: 

 Wykończenie posadzek: wizualizacja – panele; projekt oraz przedmiar – 

wykładzina PCV 

 Wykończenie sufitu: wizualizacja – płyty 60x60 cm na konstrukcji (tzw. 

Thermatex); projekt oraz przedmiar – sufit podwieszany z płyt g/k na 

konstrukcji, szpachlowany oraz malowany 

 Wykończenie ścian – wizualizacja – malowanie farbami oraz ułożenie tapety; 

projekt oraz przedmiar – malowanie bez ułożenia tapety 

Proszę o podanie jednoznacznych wytycznych dotyczących wykonania powyższych 

prac. 

Odp. Jednoznaczne wytyczne znajdują się w projekcie i roboty należy wycenić 

zgodnie z przedmiarem. Wizualizacja nie jest dokumentem wiążącym, a jedynie 

przedstawia wzory malowane na ścianach.  

2. Zgodnie z załączoną wizualizacją drzwi wewnętrzne powinny być wyposażone w 

ościeżnice regulowane, natomiast opis projektu oraz przedmiar nie precyzuje jakie 

ościeżnice należy zastosować. Dlatego też proszę podanie dokładnych wytycznych 

dotyczących rodzaju ościeżnic. 

Odp. Jednoznaczne wytyczne znajdują się w projekcie i roboty należy wycenić 

zgodnie z przedmiarem. Wizualizacja nie jest dokumentem wiążącym, a jedynie 

przedstawia wzory malowane na ścianach.  

3. W projekcie oraz na wizualizacji przedstawiono wyposażenie pomieszczeń żłobka w 

między innymi stoły, krzesła, leżaczki, szafki, itp., natomiast w przedmiarach robót nie 

występują pozycje odnoszące się do wyposażenia. Proszę o określenie czy montaż oraz 

dostawa wyposażenia wchodzi w skład niniejszego postępowania. 



Odp. Jednoznaczne wytyczne znajdują się w projekcie i roboty należy wycenić 

zgodnie z przedmiarem. Wizualizacja nie jest dokumentem wiążącym, a jedynie 

przedstawia wzory malowane na ścianach.  

4. W przedmiarach robót oraz opisie projektu brak jest pozycji odnoszących się do 

montażu balustrady na projektowanej pochylni, natomiast na rysunkach 03 oraz 04 

narysowana została balustrada oraz pochwyt na ścianie zewnętrznej budynku. Proszę o 

określenie czy należy wycenić dostawę i montaż balustrady oraz pochwytu na 

projektowanej pochylni, jeżeli tak to proszę o dodanie odpowiednich pozycji do 

przedmiaru robót. 

Odp. Roboty wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem. Wysokość pochylni i 

podestu wynosi 15cm.  

5. Stolarka okienna, okna O2 i O3 zostały przedstawione jako jedynie uchylne. Proszę o 

potwierdzenie, że okna te należy zamontować jako jedynie uchylne, a nie rozwierno-

uchylne (gdyby były rozwierno-uchylne mogły by być wykorzystane również jako 

drzwi). 

Odp. Dopuszcza się możliwość zastosowania okien O2, O3 jako rozwierano-

uchylnych. 

6. Instalacje elektryczna. Do projektowanej tablicy TBz należy doprowadzić zasilanie 

przewodem 5x10mm2, trasa, którą należy poprowadzić przewód zasilający nie została 

przedstawiona w projekcie. W załączonym przedmiarze robót przyjęto jedynie nakłady 

na wykonanie bruzd oraz ułożenie przewodów, a nie uwzględniono nakładów na 

wykonanie uzupełnienia tynków oraz doprowadzeni sal poza zakresem opracowania 

(przez które należy poprowadzić WLZ) do stanu z przed wykonania prac. Dlatego tez 

zwracam się z prośbą o załączenie rysunków z zaznaczonym przebiegiem WLZ, oraz 

dodanie do przedmiaru pozycji odnoszących się do wykonania prac mających na celu 

doprowadzenie pomieszczeń nie objętych remontem (przez które należy poprowadzić 

WLZ) do stanu z przed remontu, jak również pozycji odnoszących się do zaprawienia 

bruzd po wykonaniu instalacji elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach. 

Odp. Należy przewidzieć w kosztorysie poz. zaprawianie bruzd na długości 10m o 

szer. 5cm. Trasy wlz, od tablicy głównej do TBz, biegnie przez pomieszczenia 

jadalni, które to pomieszczenie przewidziane jest do remontu zgodnie z 

przedmiarem budowlanym. 

7. Zgodnie z projektem branży elektrycznej tablica TBz powinna zostać wyposażona 

zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku E1. Z załączonego przedmiaru 

robót dotyczącego branży elektrycznej wynika, iż zamontowana ma zostać jedynie 

obudowa (poz. nr 10 przedmiaru robót dotyczącego branży elektrycznej). Przedmiar 

nie uwzględnia natomiast montażu wyposażenia rozdzielni. Nie powinno się natomiast 

przyjmować że wyposażenie rozdzielni powinno być ujęte wraz z montażem obudowy 

w przedstawionej pozycji katalogowej „KNRW508/405/8” ponieważ pozycja ta 

zgodnie z opisem wg. katalogu odnosi się tylko i wyłącznie do następujących prac 

(Wyszczególnienie robót: Wyznaczenie miejsca mocowania obudowy, Wykucie wnęki, 

Wyrównanie płaszczyzn wnęki, Wykucie gniazd i bruzd dla mocowania obudowy, 

Ustawienie obudowy i zamurowanie zaprawą cementową, Naprawa podłoża po 

osadzeniu obudowy, Przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej, 



Otynkowanie płaszczyzn wnęki, Dokładne połączenie tynków z istniejącymi). Dlatego 

też proszę o dołączenie do przedmiaru robót odpowiednich pozycji odnoszących się do 

montażu wyposażenia projektowanej rozdzielni elektrycznej. 

Odp. W kosztorysie przyjęto zabudowę kompletnej tablicy TBz, jako gotowego 

prefabrykatu dostarczonego na budowę; tak też należy dokonać wyceny – 

montaż kompletnej tablicy, wykonanej wg schematu ideowego. 

8. Zgodnie z opisem projektu branży elektrycznej należy wykonać uziemienie przewodu 

PEN /R<30Ω/ w projektowanej tablicy TBz. Na rysunkach projektu branży 

elektrycznej nie pokazano w jaki sposób należy wykonać ten zakres prac, w 

przedmiarze robót brakuje natomiast pozycji odnoszących się do tego zakresu prac. 

Proszę o załączenie rysunków z których będzie można wywnioskować w jaki sposób 

wykonać te prace oraz dołączenie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót. 

Odp. W związku z tym, że rozdział przewodu PEN na PE i N został dokonany 

przewód w wyłączniku ppoż., można zrezygnować z dodatkowego uziemienia 

przewodu PE w tablicy TBz. 

9. Czy Zamawiający dopuści prowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych 

prowadzonych po suficie w rurkach ognioodpornych a nie tak jak zostało to 

przedstawione w projekcie, podtynkowo? Ze względu na fakt, że sufity zostaną 

obniżone nie występuje konieczność prowadzenia przewodów na suficie podtynkowo.   

Odp. Przewody na suficie układać w tynku /w/t./, tj. tak jak w projekcie i 

przedmiarze. W projekcie błędnie opisano przewody w izolacji polwinitowej; 

należy zastosować wszystkie przewody spełniające wymagania klasy co najmniej 

Dca-s2, d1,a2. 

10. Zgodnie z pytanie nr 1 proszę o określenie technologii wykonania sufitu 

podwieszanego, ponieważ projektowanych opraw oświetleniowych nie będzie można 

zastosować jeżeli sufit zostanie wykonany z płyt 60x60 cm na konstrukcji (tzw. 

Thermatex). 

Odp. Oprawy montować na suficie podwieszanym /nie jest przewidywany sufit 

kasetonowy/ 

11. Jeżeli sufit będzie wykonany jako płyty 60x60 cm na konstrukcji (tzw. Thermatex), 

proszę o podanie rodzajów opraw oświetleniowych jakie należało będzie zamontować 

w zamian za oprawy przedstawione w projekcie. 

Odp. Zastosować oprawy jak w projekcie i zgodnie z pkt. 10. 

12. Pozycja nr 35 przedmiaru robót dotyczącego branży elektrycznej odnosi się do 

montażu termy elektrycznej. Zgodnie z rys. nr S3 projektu branży sanitarnych ciepła 

woda użytkowa będzie zasilana z istniejącego pieca znajdującego się w pomieszczeniu 

kotłowni. W projekcie branży elektrycznej nie ma natomiast żadnych informacji 

dotyczących przedstawionej w przedmiarze robót termy. Proszę o wyjaśnienia. 

Odp. Ciepła woda użytkowa zasilana będzie z istniejącego urządzenia 

zdemontowanego w pomieszczeniu nr 6 wg rys. „Inwentaryzacja – rozbiórki” i 

ponownie zamontowanego w kotłowni. Kosztorys sanitarny przewiduje 

zdemontowanie i zamontowanie istniejącego urządzenia. Termę należy zasilić z 

gniazda znajdującego się w pomieszczeniu. 



13. Branża sanitarna. Proszę o określenie czy dział nr 1 przedmiaru robót branży 

sanitarnych odnosi się wyłącznie do prac dotyczących pomieszczenia nr 05 (tak jak to 

przedstawiono w opisie działu), czy może pomieszczenia o nr 05 oraz 06 (ponieważ dla 

pomieszczenia nr 06 nie wyszczególniono osobnego działu). 

Odp. Dział nr 1 odnosi się do pomieszczenia nr 5 i pomieszczenia nr 6 

14. Jakie grzejniki należy zastosować, zwykłe grzejniki płytowe tak jak to zostało 

przedstawione w projekcie, czy grzejniki higieniczne? 

Odp. Należy zastosować grzejniki higieniczne. 

15. W projekcie opisano, iż należy zastosować grzejniki z podejściem dolnym, natomiast 

rurociągi powinny być wykonane z rur miedzianych prowadzonych po ścianach. 

Proszę o potwierdzenie, ze rurociągi powinny być wykonane zgodnie z zapisami 

przedstawionymi w projekcie, ponieważ prowadzenie rurociągów po ścianach w 

budynku jakim jest Żłobek będzie stwarzało zagrożenie dla dzieci tam 

przebywających, poza tym zgodnie z rysunkiem S1 należało by prowadzić rurociąg 

przez drzwi aluminiowe (wyjście ewakuacyjne) O1 oraz okna PCV O2 i O3 które będą 

zamontowane do poziomu posadzki. W tej sytuacji kiedy grzejniki będą posiadały 

podejście dolne najlepszym rozwiązaniem było by poprowadzenie rurociągów z rur 

Pex-AL-Pex w posadzkach. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu 

prowadzenia oraz rodzaju rurociągów proszę o zmianę pozycji odnoszących się do tych 

prac w przedmiarach robót. Jeżeli zaś rurociągi należało będzie prowadzić zgodnie z 

zapisami dokumentacji projektowej proszę o zmianę grzejników o podejściu dolnym na 

grzejniki z podejściami bocznymi.    

Odp. Rurociągi należy wykonać z rur miedzianych i prowadzić po ścianach. 

Zgodnie z rysunkiem aksonometrycznym rys nr S02 aksonometria rurociągi 

montowane będą pod stropem oraz w ścianach co uniemożliwi kontakt dzieci z 

ciepłym czynnikiem.  Podłączeni do grzejników należy wykonać jako kątowe 

wyprowadzone ze ściany. Nie wyrażam zgody na zmianę na grzejniki 

bocznozasilane. 

Grzejniki wraz z podejściem należy obudować. 

16. Pozycja nr 5 przedmiaru robót dotyczącego branży sanitarnej odnosi się do montażu 

zlewozmywaka na szafce w pomieszczeniu nr 05, proszę o określenie z jakiego 

materiału powinna być wykonana szafka na której zamontowany ma zostać 

zlewozmywak, jakie powinna mieć wymiary, czy ma posiadać drzwiczki bądź 

szuflady, czy może powinna być otwarta? 

Odp.  Należy zastosować zlewozmywak jednokomorowy nakładany o 

wymiarach 60cm x60cm wraz ze szafka o wymiarach: głębokość 45 cm x 

szerokość 60 cm x wysokość 82 cm. Liczba drzwi 1 – pełne, wykończenie - mat., 

liczba półek - nie dotyczy, liczba szuflad - brak, wybarwienie zgodnie z przyjętą 

kolorystyką na innych meblach a w przypadku ich braku kolor mebla oraz 

frontu -  dąb sonoma. Materiał wykonanie płyta wiórowa. 

17. W przedmiarze robót dotyczącym branży sanitarnej projektowane grzejniki w sali 03 

przedstawiono jako grzejniki trzypłytowe, natomiast w projekcie oznaczone są jako 

dwupłytowe. Proszę o wyjaśnienia. 

Odp. Należy zastosować grzejniki trójpłytowe higieniczne o wysokość 900 mm. 



18. Pozycje 56 oraz 57 przedmiaru robót branży sanitarnych odnoszą się do demontażu 

oraz ponownego montażu istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej, natomiast 

zgodnie z pytaniem nr 12 woda ciepła będzie przygotowywana w istniejącym piecu 

znajdującym się w pomieszczeniu kotłowni , zgodnie z rys. nr S3. Proszę o 

wyjaśnienia.    

Odp. Sformułowanie „w istniejącym piecu” odnosi się do istniejącego zbiornika 

CWU zdemontowanego z pomieszczenia nr 6 rys. Inwentaryzacja – rozbiórki i 

ponowne zamontowanie zbiornika CWU w pomieszczeniu kotłowni. Nie należy 

przewidywać zakupu zbiornika CWU. 

19. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej brakuje informacji 

dotyczących rodzaju oraz sposobu prowadzenia przewodów instalacji wentylacji (poza 

koniecznością montażu wentylatorów oraz kratek wentylacyjnych), natomiast zakres 

prac obejmuje wykonanie rozbiórki komina w miejscu projektowanych drzwi 

stalowych EI 60 pomiędzy pomieszczeniem 03, a 06. Zgodnie z rysunkami należy 

wykonać przewody wentylacyjne prowadzone ponad projektowanym sufitem 

podwieszanym, z projektowanych łazienek i wpiąć je do istniejącego komina oraz 

przewód wentylacyjny z szatni wprowadzony do komina znajdującego się w 

pomieszczeniu 03. Proszę również o dodanie odpowiednich pozycji dotyczących 

wykonania prac dotyczących wykonania instalacji wentylacji do przedmiarów robót.  

Odp. Pozycje związane z wykonaniem  przewodów wentylacyjnych zostały 

umieszczone w przedmiarze robót budowlanych.  

MODYFIKACJA NR 1 

Urząd Gminy Wietrzychowice informuje , że w przedmiotowym postępowaniu 

Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ – rozdział IV  pkt. 12, 13  w zakresie składania i 

otwarcia ofert oraz zostały uszczegółowione  zapisy SIWZ   poprzez dodanie pozycji 

w załączniku nr 7.3  przedmiar na roboty elektryczne (W załączeniu zmodyfikowany 

przedmiar robót do części elektrycznej ) 

W SIWZ jest: 

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: 

Oferta na zamówienie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w 

Wietrzychowicach  

 nie otwierać przed dniem 29.05.2020r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi 

Wykonawcy. 

3.Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2020r. o godz. 09:00. 

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 16, w dniu 29.05.2020r. o godz. 

9:15  

W SIWZ powinno być: 

 

12) Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: 



Oferta na zamówienie pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego  Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w 

Wietrzychowicach  

 nie otwierać przed dniem 02.06.2020r. godz. 9:15 oraz adresem Zamawiającego i danymi 

Wykonawcy. 

3.Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2020r. o godz. 09:00. 

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali GOK Urzędu Gminy , w dniu 

02.06.2020r. o godz. 9:15  

Modyfikacja stanowi integralną część postepowania. 

 

Wójt Gminy Wietrzychowice 

/ - / mgr Tomasz Banek 


