
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 1 

Czy za metodę równoważną dla zakresu prac "Likwidacja zawilgocenia ścian parteru w części 

budynku" , przewidziana metodą "Iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej w ścianach  

o grubości 3½ cegły, ściany mieszne", uznać można metodę elektrofizyczną (np. AQUAPOL, 

WIGOPOL), polegającą na nieinwazyjnym wytworzeniu w obrębie swego działania 

elektrofizycznej blokady, uniemożliwiającej przemieszczenie wody strukturą ścian w procesie 

kapilarnego podciągania wody ? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie metody elektrofizycznej. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 2 

W przedmiarze robót budowlanych pozycja 70 napisane jest "Lampy, kable osprzęt elektryczny itp. 

zdjąć  z elewacji przed realizacją robót, zabezpieczyć na czas remontu; odnowić i po skończeniu 

robót montować ponownie" .  

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 3 

Zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wymagań dotyczących referencji z zapisu zawartego w SWIZ 

Roz.VI pkt.1,ppkt. 1.1 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z przedstawionych referencji muszą wynikać informacje wymienione w SWIZ. 

W przypadku braku wszystkich danych w referencjach, zamawiający dopuszcza możliwość ich 

wykazania w inny sposób. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pyt. Nr 1. Według dokumentacji projektowej schody strychowe nożycowe ognioodporne mają mieć 

wysokość 343 cm, zaś zgodnie z wymogami producenta maksymalna wysokość pomieszczenia dla 

schodów ognioochronnych typu LSF 70x120 wynosi 320cm (po dołożeniu do konstrukcyjnie 

przygotowanych schodów o wys. 280 - 300 cm dodatkowego stopnia LSS). W związku z 

powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego 

rodzaju schodów ognioochronnych. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

W projekcie podano przykładowego producenta schodów strychowych, dlatego też dopuszcza się 



mozliwość zastosowania innego rodzaju schodów strychowych ognioodpornych o odporności 

ogniowej schodów EL2=60min. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 2 

Według przedmiaru Zambrów rem bud P należy lampy, kable, osprzęt elektryczny itp. zdjąć z 

elewacji przed realizacją robót, zabezpieczyć na czas remontu, odnowić i po skończeniu robót 

montować ponownie. Prosimy o sprecyzowanie ilości w/w elementów oraz określenie jakie 

dokładnie roboty dotyczące odnowiania elementów powinien wykonać wykonawca. 

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 4 

Pytanie Nr 3 

Zgodnie z opisem technicznym dotyczącym zagospodarowania terenu, zakres wykonywanych robót 

obejmuje częściową wymianę chodników, która nie została uwzględniona w przedmiarze. Czy w/w 

roboty wchodzą w zakres wyceny jeżeli tak, prosimy o podanie ilości chodników podlegających 

wymianie oraz wskazanie miejsca, w którym występują. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiar zostanie uzupełniony o prace związane z przebudową chodników i opaską w okół 

budynku. Zgodnie z załączonym przedmiarem. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 4 

Zgodnie z opisem technicznym dotyczącym zagospodarowania terenu zakres wykonywanych robót 

objmuje wykonanie nowej opaski wokół budynku ze żwiru bądź stosując alternatywne rozwiązania. 

W/w roboty nie zostały uwzględnione w przedmiarze. Czy wykonanie nowej opaski wokół 

budynku wchodzi w zakres wyceny? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiar zostanie uzupełniony o prace związane z wykonaniem opaski wokół budynku. Zgodnie z 

załączonym przedmiarem. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres wyceny obejmuje wymianę 1 sztuki okna jednoramowego 

dwuskrzydłowego OX/J/O. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

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

poz.122 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 6 

W celu przygotowanie rzetelnej wyceny prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej oraz 



rysunków dotyczących szafek kuchennych stojących oraz szafek kuchennych wiszących 

dwudrzwiowych uwzględnionych w przedmiarze w poz.134 oraz poz135 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wyposażenie budynku z umeblowaniem powmieszczeń należy skalkulowac we własnym zakresie z 

uwzględnieniem funkcji budynku. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 7 

Według przedmiaru należy wycenić żaluzje w oknach dachowych fabrycznie wykończone o 

powierzchni 1.0 – 1.2 m
2
 . Prosimy o podanie specyfikacji technicznych oraz wymiarów w/w 

żaluzji, które należy uwzględnić w wycenie. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Żaluzje w oknach dachowych uwzględnione w poz.23 przedmiaru budowlanego o powierzchni 1.0-

1.2 m
2
 (1,7x0,65x0,75) – 5 szt. – nie należy przyjmować do wyceny robót budowlanych, ponieważ 

w/w wycenę i specyfikację uwzględniono w przedmiarze i specyfikacji materiałowej instalacji 

wentylacji mechanicznej. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 8 

W przedmiarze nie uwzględniono włazu dachowego, który znajduje się na rys.3 rzut dachu. Czy 

w/w właz dachowy należy uwzględnić w wycenie? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy poszerzyć o wymianę włazu dachowego. Zgodnie z 

załączonym przedmiarem. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 9 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać żaluzję – osłony czerpni wentylacji 

mechanicznej oraz wyrzutnie dachowe jako stalowe, ocynkowane, matowe w kolorze grafitowym. 

W/w żaluzje zostały pominięte w przedmiarach. Czy należy uwzględnić w wycenie żaluzje – osłony 

czerpni wentylacji mechanicznej oraz wyrzutnie dachowe? Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów 

żaluzji oraz ich specyfikację techniczną. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wycena osprzętu dotyczącego wentylacji mechanicznej (czerpnia półokrągła R=500mm i wyrzutnie 

dachowe) uwzględniono w przedmiarze instalacji wentylacji mechanicznej poz.11,13,81,83. 

Przed zamówieniem lub wykonaniem czerpni należy wykonać dodatkowo indywidualny pomiar 

każdego otworu okiennego znajdującego się w istniejącej połaci dachu. 

 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 10 

Zgodnie z dokumentacją projektową obiekt powinien być wyposażony w gaśnice. W/w elementy 

zostały pominięte w przedmiarach. Czy należy uwzględnić je w wycenie? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wyposażenie budynku w gaśnice według obowiązujących norm. 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 11 

Zgodnie z dokumentacją projektową budynek będzie obsługiwany przez zamknięty kontener o 

wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, wszelkiego rodzaju czynniki mechaniczne i 

chemiczne, zlokalizowane na wydzielonym, utwardzonym placu gospodarczym oddalonym około 

5,24m od okien adaptowanego budynku zabytkowego. W/w kontener został pominięty w 



przedmiarze. Czy należy uwzględnić w wycenie kontener na śmieci? Jeżeli tak prosimy o 

udostępnienie rysunków, wymiarów oraz specyfikacji technicznej kontenera. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wyposażenie budynku w kontener według obowiązujących norm. 

 

 

ZAPYTANIE OFERENTA NR 4 

Pytanie Nr 12 

Zgodnie z przedmiarem należy wymienić poręcz drewnianą stanowiąca element wewnętrznych 

schodów drewnianych. Ze względu na brak informacji w dokumentacji projektowej prosimy o 

podanie klasy oraz rodzaju drewna z jakiego powinna być wykonana nowa poręcz. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO 

Klasa oraz gatunek drewna nie jest elementem istotnym w ocenie spełnienia warunków SIWZ. 

Wykonana poręcz musi mieć wymiary odpowiadające projektowi oraz w kolorze o ciemnym 

odcieniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


