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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (5) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku szkoły 

podstawowej i przedszkola w Snopkowie 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści 

SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytania 1-7 dotyczą przedmiaru robót – Branża budowalana 

 

Pytanie1 

Podstawa wyceny w poz. 111 i 112   obejmuje wykonanie na dachu  izolacji z wełny mineralnej na 

sucho. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z wykonaniem  paraizolacji  z folii 

samoprzylepnej, zgodnie z przekrojem „C – stropodachu” – rys. A-10.  

Odpowiedź: Przedmiar zostanie uzupełniony 

 

Pytanie 2 

W poz. 173 i 174  przedmiaru przyjęto wykonanie  warstwy wyrównawczej grub. 2 cm. Prosimy o 

uzupełnienie pozycji przedmiarowej o pogrubienie warstwy o 4cm na podłodze na gruncie i o 3cm 

na stropie nad parterem zgodnie z projektem. 

Odpowiedź: Przedmiar zostanie uzupełniony, dodane 4cm na podłodze na gruncie i 3 cm na stropie 

nad parterem 

 

Pytanie 3 

W  odpowiedzi  na pytanie nr 11 z dn. 12.02.2020  Zamawiajacy wyjaśnia, że warstwa 

wyrównawcza  zatarta na gładko nie wymaga warstwy wygładzającej pod wykładzinę. Prosimy o 

wskazanie która pozycja przedmiaru obejmuje wykonanie zatarcia na gładko pod wykładzinę w 

ilości 946,780 m2.   

Odpowiedź: Przedmiar zostanie uzupełniony – warstwa wyrównawcza zatarta na gładko 

 

Pytanie 4 

W poz. 229 i 230 przedmiaru przyjęto wykonanie okładziny z płyt p.poż 2x12,5mm EI30 na 

gotowych rusztach. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej obejmującej wykonanie rusztu. 

Odpowiedź: Przedmiar zostanie uzupełniony – doliczono wykonanie rusztu 

 

Pytanie 5 

W poz. 283 przedmiaru przyjęto wykonanie chodnika z kostki betonowej w ilości 5,470 m2, 

zgodnie z poz. 279-282 powinno być 16,101 m2. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź: zostało to ujęte we wcześniejszych poprawkach. 

 

Pytanie 6 

W poz. 87-101 przedmiaru  ujęto:  przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt  styropianowych do 

ścian, przymocowanie płyt za pomocą dybli, przyklejenie jednej warstwy siatki – pominięto 

natomiast  wykonanie warstwy wierzchniej z tynku mineralnego. Prosimy o uzupełnienie pozycji 

przedmiarowej. 

Odpowiedź: Przedmiar zostanie uzupełniony – dodano wykonanie wyprawy elewacyjnej 

 

Pytanie 7 

W poz. 102 przedmiaru pominięto malowanie ościeży (poz. 96) i podcienia (poz. 95). Prosimy o 

uzupełnienie pozycji przedmiarowej. 



Odpowiedź: przedmiar zostanie uzupełniony – dodano malowanie ościeży i podcienia 

 

Pytanie 8 

Czy inwestor jest zainteresowany stałym monitoringiem wizyjnym procesu budowy, łącznie z 

przygotowaniem materiału podsumowującego całość inwestycji w formie timelapse? Dotyczy prze-

targu na budowę szkoły w miejscowości Snopków. 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy jest zainteresowany. Usługę należy uwzględnić w cenie oferty.  

Usługa stałego monitoringu wizyjnego procesu inwestycji: 

- kamera IP 2K szt. 1 lokalizacja uzgodniona z Zamawiającym  

- rozdzielczość minimalna materiału wizyjnego FullHD 

- zgrywanie materiały wideo (ok. 10 TB) 

- obróbka i montaż comiesięcznego materiału 

- ujęcie z drona raz w miesiącu 

- tworzenie materiału promocyjnego w technologii time lapse w postaci comiesięcznej i na koniec 

inwestycji.  

                                                                                     

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu  XI. SIWZ 

termin składania i otwarcia ofert  na dzień 28.02.2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą 

zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ).  Dodatkowo dla 

ułatwienia Wykonawcom kalkulacji ceny oferty Zamawiający zamieszcza w załączeniu 

poprawione przedmiary branży budowlanej i sanitarnej. 
 


