
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA 

O ADAPTACJĘ I PRZEBUDOWĘ ZABYTKU BUDYNKU KOSZAROWEGO 

PRZY UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25 W ZAMBROWIE 

 

 

 Mając na uwadze odpowiedź zespołu projektowego przygotowującego dokumentację 

techniczną, zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 5 

Pytanie nr 1 

W załącznikach do oferty należy podać nr sprawy, który nie został podany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru sprawy. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

MOK – ZP/2/2013  

 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 5 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z SIWZ „osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy musi mieć wykształcenie, 

uprawnienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe 

minimum 5 lat na stanowisku, kierownika budowy” przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym 

minimum 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru zabytków zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 

badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. nr 

165 z 2011 poz. 987).” Czy zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadająca w/w kwalifikacje 

spełnia jednocześnie funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  

zamawiający dopuszcz  mozliwość aby jedna osoba posiadająca kwalifikacje okreslone w SIWZ 

pełniła jednoczęsnie funkcję kierownika budowy i kierownika robót budowlanych o ile nie jest ona 

wykluczona przez przepisy branzowe  

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 5 

Pytanie nr 3 

Na rzucie I-piętra rys. nr 2 przy klatce schodowej występuje nieopisane okno (okrągłe), które 

nadaje się do wymiany. Czy należy w wycenie uwzględnić wymianę tego okna? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Tak okno należy wymienić na nowe pasujące do pozostałych okien jakie będą w budynku. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 5 

Pytanie nr 4 

Na rys. nr 1 rzut parteru – stan projektowany między wiatrołapem, a holem wejściowym znajduje 

się nieopisane drzwi, nie uwzględnione w przedmiarze, zaś na rys. nr1 rzut parteru – modernizacja 

w/w drzwi zaznaczone są jako element do wyburzenia. W związku z powyższym prosimy o 

wyjaśnienie czy wymianę w/w drzwi należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie 

specyfikacji oraz wymiarów drzwi. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Drzwi (ścianka) pomiędzy wiatrołapem a korytarzem ze względu na dobry stan techniczny 

podlegają tylko częściowej modernizacji tzn. przebudowa dotyczy szerokości skrzydeł drzwi 

dwuskrzydłowych, które należy doprowadzić do normatywnych wymiarów tzn. szerokość skrzydła 

głównego nie może być mniejsza niż 90cm. 

 



ZAPYTANIE OFERENTA NR 5 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie przykładowej technologii osuszania murów 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Likwidacja zawilgocenia ścian parteru w części budynku, należy wykonać metodą "Iniekcji 

ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej w ścianach o grubości 3½ cegły, ściany mieszne". 

 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 1 

Dokumentacja projektowa nie określa szczegółowo zakresu wymiany końcówek krokwi, wymiany 

murłat i podwalin, wymiany krokwi narożnych lub koszowych, w przedmiarze przyjęto 

szacunkowe ilości tych robót; do określenia ryczałtowej ceny potrzebne są szczegółowe ilości i 

wymiary wymienianych elementów; jakie są wymiary wymienianych elementów i ich ilość ? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przyjęto szacunkowo, ponieważ nie ma odkrywek co wyraźnie zaznaczono w przedmiarach. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 2 

Dokumentacja projektowa nie określa szczegółowo zakresu naprawy uszkodzonych cegieł, w 

przedmiarze ( poz 56-64) przyjęto szacunkowe ilości tych robót; jakie ilości naprawy uszkodzonych 

cegieł należy przyjąć do ustalenia ryczałtowej ceny? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przyjęto szacunkowo, ponieważ oceny można dokonać dopiero po skuciu tynków – nie ma 

odkrywek co wyraźnie zaznaczono w projekcie 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 3 

W dokumentacji projektowej nie ma deskowania połaci dachowej, w poz.19 folia jest układana na 

deskowaniu; czy w cenie ryczałtowej należy uwzględnić deskowanie z desek impregnowanych 

25mm? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Jeżeli na krokwiach bezpośrednio to należy zmienić podstawę wyceny na katalog KNR AT-09 

0103-03 – obmiar bez zmian, 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 4 

W dokumentacji projektowej przyjęto kontrłaty i łaty 3x5cm ( wg warstw na przekroju), w 

przedmiarze-poz 20, przyjęto tylko ołacenie 38x50 mm; czy do określenia ceny ryczałtowej przyjąć 

tylko ołacenie 38x50mm? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Należy przyjąć łaty i kontrłaty 3x50cm. 

Kontrłaty ujęte zostały w przedmiarze poz. 19 

Łaty zostały ujęte w przedmiarze poz. 20 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 5 

W poz 70 przedmiaru przyjęto jednostkę usługa-1 do zdjęcia, odnowienia i ponownego montażu 

elementów zamontowanych na elewacji; jakie są to elementy oraz ilość , aby można było określić 

cenę ryczałtową? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Lampy, kable, osprzęt elektryczny należy zdemontować z elewacji przed realizacją robót. Z racji 



zużycia elementów nie przewiduje się ich ponownego montażu. 

Przewiduje się jedynie montaż 4 sztuk nowych opraw oświetleniowych elewacyjnych  przy wejściu 

do budynku oraz naprawę osłony napowietrznego przyłącza energetycznego dł. 10m rurką RL63. 

Przewiduje się również demontaż: 

 8 opraw, 

 7 puszek elektroinstalacyjnych, 

 112 m rurek elektroinstalacyjnych, 

 1 nonu reklamowego, 

 obudowy kamery zewnętrznej. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 6 

W poz 122 i 123 przedmiaru przyjęto 1 okno i 1 parapet wewnętrzny; czy w cenie ryczałtowej ująć 

tylko te roboty związane z oknami? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Potwierdzam, że zakres wyceny obejmuje wymianę 1 sztuki okna o symbolu OX/J/O poz. 75 i poz. 

122. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 7 

Na parterze za dziwami jest ścianka z drzwiami (wahadłowe?) 185x205, ścianki tej nie ma w 

wykazie stolarki; jaki jest schemat tej ścianki ( wysokość wiatrołapu jest większa niż 205 cm)? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Drzwi (ścianka) pomiędzy wiatrołapem a korytarzem ze względu na dobry stan techniczny 

podlegają tylko częściowej modernizacji tzn. przebudowa dotyczy szerokości skrzydeł drzwi 

dwuskrzydłowych, które należy doprowadzić do normatywnych wymiarów tzn. szerokość skrzydła 

głównego nie może być mniejsza niż 90cm. 

 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 8 

Zgodnie z SIWZ rozdz 2,dz I.2-szczegółowy zakres zawiera dokumentacja projektowa, na 

rysunkach są zaznaczone elementy wyposażenia, w przedmiarze nie ma wyposażenia; czy w cenie 

ryczałtowej należy uwzględnić elementy wyposażenia? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wyposażenie budynku z umeblowaniem powmieszczeń należy skalkulowac we własnym zakresie z 

uwzględnieniem funkcji budynku. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 9 

Na przekroju jest zapis, że obudowę kanałów wentylacji mechanicznej należy wykonać jako sufit 

podwieszony Ecophon, w przedmiarze tych robót nie ma; jaką ilość należy przyjąć w cenie 

ryczałtowej? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

W przedmiarze ujęto stropy podwieszone z GK ognioodporne – obudowa kanałów wentylacji 

mechanicznej ujęta jest w poz. 119 w ilości  16,974m
2
. W projekcie podano firmę ECOPHON tylko 

jako przykładowego producenta, dlatego też dopuszcza się możliwość zastosowania innego 

producenta ognioodpornych płyt GK. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 10 



W opisie technicznym pkt 2.2 na poddaszu należy wykonać elementy wzmacniające strop pod 

urządzenia wentylacyjne, w punkcie 5.6 jest informacja, że to wzmocnienie ujęto w projekcie 

sanitarnym, w projekcie sanitarnym nie ma tego wzmocnienia; jakie wzmocnienie należy wykonać? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Zgodnie z pkt. 5.3 opisu do projektu instalacji wentylacji mechanicznej – agregat skraplający 

posadowić na konstrukcji wsporczej z kształtownika 80x40x3 mm ułożonej w poprzek desek 

leżących na belkach stropowych, nad ścianka konstrukcyjną gr.78 cm. Zgodnie z pkt. 6 opisu 

projektu instalacji wentylacji mechanicznej wymiennik centrali wentylacyjnej umieścić nad ścianą 

konstrukcyjną gr. 78 cm. Nogi konstrukcji wsporczej wymiennika ustawić na kątowniku 100x100x8 

mm ułożonym w poprzek desek leżących na belkach stropowych. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 11 

W opisie technicznym pkt 6.2 podano wymiary gresu od 15x15 cm do 60x60 cm, jakie są ilości 

poszczególnych wymiarów płytek( ceny 1 m2 róznią się o 100%) ? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wymiary płytek grosowych zależą od aranżacji wnętrza, którą należy uzgodnić z Inwestorem po 

podpisaniu umowy. Należy przyjąć do wyceny szacunkowe ilości. W projekcie podano 

przykładowy układ płytek i producenta tzn. produkcji krajowej „Nowa Gala” – Orientalne typ OR 

06, propozycja układu modularnego wg typowych rozwiązań Nowej Gali np. wymiary płytek 

podłogowych 15x15cm, 15x30cm, 30x30cm, 45x45cm lub układ modularny np. wymiary płytek 

podłogowych 15x15cm i 45x45cm.  

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 6 

Pytanie nr 12 

W opisie technicznym pkt 6.5 ust 2, do ościeżnic okien należy stosować taśmy dylatacyjne np 

LEMAT, w przedmiarze nie ujęto mocowania tych taśm; czy w cenie ryczałtowej uwzględnić te 

taśmy ? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Należy uwzględnić taśmy uszczelniające – okna po obwodzie i drzwi po obwodzie – wg KNR 033 

0123-04 ilość robót 271,28m 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 1 

poz. 23 - Żaluzje w oknach dachowych. Jakie to mają być żaluzje? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 23 – Żaluzje w oknach dachowych – wentylacyjne (wycenę i specyfikację uwzględniono w 

przedmiarze i specyfikacji materiałowej instalacji wentylacji mechanicznej poz. 11,13,81,83). 

Przed zamówieniem lub wykonaniem żaluzji – czerpni należy wykonać dodatkowo indywidualny 

pomiar każdego otworu okiennego znajdującego się w istniejącej połaci dachu. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 2 

poz. 124 - Zapisany jest obmiar - 1,5x(2,18+2,99)x0,5x1. Proszę o wyjaśnienie obmiaru. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 124 – (2,18+2,99)x0,5 jest to średnia wysokość drzwi. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 3 

poz. 125 - Proszę o wyjaśnienie obmiaru 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 125 – drzwi D-2-1,16*(2,95+2,21)*0,5*1(2,95+2,21)*0,5 jest to średnia wysokość drzwi. 



 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 4 

poz. 150 - Ile centymetrów ma mieć styropian? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 150 – styropian grubości 10cm 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 5 

poz. 155 - Proszę o podanie wymiaru gresu. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wymiary płytek grosowych zależą od aranżacji wnętrza, którą należy uzgodnić z Inwestorem po 

podpisaniu umowy. Należy przyjąć do wyceny szacunkowe ilości. W projekcie podano 

przykładowy układ płytek i producenta tzn. produkcji krajowej „Nowa Gala” – Orientalne typ OR 

06, propozycja układu modularnego wg typowych rozwiązań Nowej Gali np. wymiary płytek 

podłogowych 15x15cm, 15x30cm, 30x30cm, 45x45cm lub układ modularny np. wymiary płytek 

podłogowych 15x15cm i 45x45cm. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 6 

poz. 156 - Proszę o podanie wymiaru gresu. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 156 – jw. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 7 

poz. 168 - Jaką należy użyć cegłę? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 168 ceramiczna licówka, mrozoodporna alt. Perforowana np. CRH KLINKIER typ 

Starobrowarna 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 8 

poz. 170 - Jaką należy użyć cegłę? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 170 – jw. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 9 

poz. 171 - Jakie przęsło i z czego? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 171 – przęsło stalowe – wg rysunku detalu ogrodzenia (pionowe elementy – profil kwadratowy 

zamknięty 15x15mm, żerdzie profil 2x40x6mm) 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 

Pytanie nr 10 

poz. 172 - Z czego wykonana ma być furtka? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Poz. 172 – furtka stalowa – wg rysunku detalu (pionowe elementy – profil kwadratowy zamknięty 

15x15, żerdzie profil 2x40x6mm, rura kwadratowa 40x40mm, zawias regulowany) 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 7 



Pytanie nr 11 

W przedmiarze branży elektrycznej brak jest kilku elementów dotyczących 

wyposażenia szafy BDP: 

1. Centrala telefoniczna która ma się znajdować w BDP, 

2. Listwa zasilająca, 

3. Patchpanele, 

4. Przełącznica światłowodowa, kasety światłowodowe, 

5. Przewody połączeniowe, 

6. Panele porządkujące, 

7. Regulator temperatury. 

Czy zamawiający posiada te elementy? Jeżeli ich dostarczenie leży po stronie wykonawcy to proszę 

o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje kosztorysowe z podaniem typów i ilości. 

Ponadto w pozycjach 143 i 144 przedmiaru brak jest określonych typów opraw. Proszę o podanie 

typów. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

W punkcie 143 – powinien być typ oprawy LUG ARCOLA 60W 

W punkcie 144 – powinien być typ oprawy PROFILINE 4 DIRECT 1x12W PLX 

 

Do wyposażenia szafy Budynkowego Punktu Dostępowego należy dodać wyposażenie:  

 Centrala telefoniczna Panoasonic KX-TEM824 6/16 bądź równoważna 1 szt. 

 Listwa zasilająca – 6 gniazd szt.2 

 Panel krosowy kat.6 24xRJ 45 szt.2 

 Panel krosowy światłowodowy 2x6 modułów światłowodowych 

 Kaseta światłowodowa oraz przełącznica światłowodowa 12 wejściowa 

 Przewody krosowe RJ45 kat.6 szt.50 

 Przewody krosowe światłowodowe szt. 15 

 Panele porządkujące szt. 4 

 Szuflada z wentylatorami szt.1 

 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 8 

Pytanie nr 1 

W pozycji 165 przedmiaru robót budowlanych jest analiza własna dot. montażu i uruchomienia 

dźwigu dla niepełnosprawnych. W dokumentacji brak jest jakichkolwiek danych dotyczących 

windy. Proszę o podanie typu i danych technicznych dźwigu. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

pkt. 5.12. Platforma dla osób niepełnosprawnych 

Projektuje się platformę dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji samonośnej opartej na płycie 

fundamentowej. Do projektowania przyjęto wytyczne firmy WINDPOLDŹWIG. W przypadku 

wybrania innego typu dźwigu poziom góry płyty względem posadzki parteru należy skorygować w 

oparciu o nowe wytyczne. 

 


