
 

 
Głuszyca, dnia 24 września 2019 r. 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55 

58-340 Głuszyca 

 

Nr sprawy IiR.271.3.16.2019       

       do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku 

szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące 

zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej.  

Zestaw Pytań nr 1 

 



 
Odpowiedzi zestaw nr 1 

Ad.1. Załączono zestawienie stolarki drzwiowej do wyceny.  

 

Ad. 2. Zestawienie stolarki drzwiowej j.w., barierki wg. rysunków architektonicznych i przedmiaru – 

skorygowano przedmiar w tym zakresie. 

 

Ad.3.  Parametry platformy. 

 

Udźwig:   400 kg ; 4 osoby lub osoba + wózek 

Wymiary szybu:   gł. x szer. 1400 x 1630 mm 

Wysokość podnoszenia:  do 3.3 m  

Powierzchnia platformy:  1000 x 1500 mm 

Szyb: wykonany z paneli blaszanych w kolorze RAL 9006,  

Ilość przystanków:  2 

Ilość dojść:  2  

Drzwi szybowe: wychylne, 2szt. (przeszklone w ramach aluminiowych) w 

kolorze RAL 9016,  

Maszynownia :  maszynownia w obudowie dźwigu 

Dodatki:  automatyczne oświetlenie szybu,  

 

Wykładziny winny być wykonane z materiału trudno zapalnego, przeznaczone do pomieszczeń o 

intensywnym natężeniu ruchu. Wykładzina winna posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania 

w obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych o ekstremalnym natężeniu ruchu. Odporna na 

działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów).  Wykładzina trudno zapalną w klasie reakcji na 

ogień Bfl-s1  

 

Płytki ceramiczne winny być dostosowane do pomieszczeń w których będą wykonywane. Kolor do 

ustalenia na etapie wykonawstwa z inwestorem.  

 

Ad.4. Uzupełniono przedmiar o zamurowania. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę 

wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej  i 

specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 

wykonania. 



 

Ad.5. Uzupełniono projekt o widok budynku z wysokościami.  

 

Ad.6. Zastosowano wełnę mineralną grubości  20cm, przeznaczona do docieplania poddaszy.  

 

Ad.7. W poziomie przyziemia należy dokonać uzupełnienia, przecierek i gładzi jak w przedmiarze. W 

piwnicach należy przyjąć naprawę tynków i uzupełnienia 50%, zmieniono w przedmiarze. Zamawiający 

w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. 

Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia 

zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w 

tym, w Dokumentacji projektowej  i specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które 

należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.8. Uzupełniono przedmiar o likwidację gipsatur. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako 

formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej  i 

specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 

wykonania. 

 

Ad.9. Uzupełniono przedmiary wymianę barierek stalowych kutych.  Uzupełniono przedmiar o 

naprawę słupków betonowych. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia 

przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i  nie 

stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być 

odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.10 Rolety do renowacji – uzupełniono przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako 

formę wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej  i 

specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 

wykonania. 

 

Ad.11. Parapety zewnętrzne do odtworzenia z blachy tytan-cynk jak w przedmiarze. Parapety 

wewnętrzne drewniane do wymiany – zmieniono obmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym 

jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie 

materiał pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar 

Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 

wykonania. 

 

Ad. 12. Nie kalkulować tych prac. 



 

Zestaw Pytań nr 2 

 
 

Odpowiedzi zestaw nr 2 

 

Ad.1. Nie kalkulować tych prac. 

 

Ad.2. Zmieniono przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia 

przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie 

stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być 

odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.3. Parametry papy. 

Papa podkładowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o 

gramaturze 200 g/m
2
, gr.3-4 mm. Wymagania podstawowe: gramatura osnowy (włóknina 

poliestrowa)min 200 g/m
2
, grubość papy min. 3mm.-Maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż 

600/400 N/50mm(wzdłuż/poprzek). 

Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, 

na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką. 

Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe: gramatura 

osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m
2
- modyfikowana elastomerem SBS-maks. siła rozciąg. na 

pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 850 / 650N-wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / 

poprzek, min 40/40% - giętkość w obniżonych temperaturach: – 25°C-grubość min. 5,2mm ± 5%. 

 

Ad.4. Skorygowano przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia 

przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie 

stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być 



odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.5.  Nie kalkulować tych prac. 

 

Ad.6. Prace te ujęte są w przedmiarze. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę 

wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej  i 

specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 

wykonania. 

 

Ad. 7. Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 03.10.2019 r. 

 

Zestaw Pytań nr 3 

 
Odpowiedzi zestaw nr 3 

 

Ad.1. Skorygowano przedmiar w rozbiciu na impregnację elementów dachu i poddasza, oraz 

elementów drewnianych poddasza. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę 

wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał 

się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.2. Dodano rusztowanie w przedmiarze. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę 

wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej  i 

specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 

wykonania. 

 

Ad.3.  Zadaszenia nad klatką schodową składają się z krokwi, deskowania i papy bitumicznej. 

 

Ad.4. Kraty do likwidacji, okiennice do demontażu .  



 

Zestaw Pytań nr 4 

 



 
 

Odpowiedzi zestaw nr 4 

 

Ad.1. Zbiornik p.poż. nie wchodzi w zakres opracowania. Obecnie zasięg budynku pokrywają 

hydranty p.poż. 

 

Ad.2. Balustrady należy wymienić. Balustrada stalowa, pochwyt drewniany.  

 

Ad.3. Przedmiar prac wg. KNR 401 0713-01 – zawiera prace: zeskrobanie farby, tapet, zmycie 

powierzchni tynków wodą , zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku, nałożenie warstwy gładzi i 

zatarcie packą. Zgodnie z KNR należy przewidzieć takie prace. Zamawiający w postępowaniu 

przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót 

stanowią jedynie materiał pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot 

zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w 

Dokumentacji projektowej i specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać 

i sposobem ich wykonania. 

 

 

Ad.4. Wymiana tynków w klatce schodowej bocznej. Wymiana częściowo tynków w piwnicy. 

Uzupełniono przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia 

przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i  nie 

stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być 

odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.5. Patrz punkt Ad.3. 

 



Ad.6. Jak w pkt. 4 

 

Ad.7. Instalacja ma być podtynkowa. Skorygowano przedmiar o zabezpieczenie bruzd. Zamawiający w 

postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary 

Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot 

zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w 

Dokumentacji projektowej  i specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które 

należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.8. Skorygowano przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia 

przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie 

stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być 

odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.9. Skorygowano przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia 

przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie 

stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być 

odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 

szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.10. Uzupełniono przedmiar.  Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę 

wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał 

się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.11. Nie kalkulować tych prac. 

 

Ad.12. J.w. uzupełniono przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę 

wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i  nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej  i 

specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca 

dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 

wykonania. 

 

Ad.13. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym, przyjąć lakierobejcę.  

 

Ad.14. Drzwi p.poż w kolorze pozostałej solarki – białe.  

 

Ad.15. Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.  

 



Ad.16. Skorygowano przedmiar. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę 

wynagrodzenia przyjął  wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót 

powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał 

się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

 

Ad.17. Parametry platformy podano powyżej. 

 

Ad.18. Izolacja budynku jest wykonana, w przedmiarze przyjąć tylko iniekcję.  

 

Zestaw Pytań nr 5 

 
 

Odpowiedzi zestaw nr 5 

 

Ad. 1. Załączono zestawienie stolarki. 

Ad.2. Wszystkie kwatery otwieralne, w każdym oknie min. jedna kwatera uchylna. 

Ad.3. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, stolarka winna wyglądem nawiązywać do istniejącej 

tj. podziały, szprosy itp.  

Ad.4. Drzwi nowe nie będą zawierać zdobień, tylko podział zgodny z istniejącym.  



Ad.5. Zastosować nawietrzaki ciśnieniowe.  

Ad. 6. Parapety do wymiany zgodnie z przedmiarem – drewniane.  

Ad. 7. Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 03.10.2019 r. 

 

 

Zamawiający 

 

 


