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Celestynów dnia 06 marca 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”
Część I postępowania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Regut

Gmina Celestynów, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp.” przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.
Pozycja 39 przedmiaru – zastosowano katalog KNKRB3 – KTÓRY NIGDY NIE ZOSTAŁ
ZATWIERDZONY DO STOSOWANIA W NASZYM PAŃSTWIE proszę o wyjaśnienie, lub podanie
właściwych nakładów tj. R;M;S; umożliwiających dokładną wycenę.
Odpowiedź.
Przedmiar jest elementem dodatkowym do dokumentacji projektowej i ma na celu przedstawić
zarys i wielkość prac, natomiast dokumentacja projektowa zawiera cały zakres prac wraz z
opisami. Poz. nr 39 przyjęto jak najbardziej zbliżoną do zakresu prac, gdzie należy zdjąć istniejące
pokrycie dachowe, wykonać łacenie i ponownie ułożyć pokrycie dachowe z wykorzystaniem
materiału pokrywczego.

Pytanie nr 2.
Pozycja 50 przedmiaru – proszę o podanie przedmiaru szczegółowego nie tylko zbiorczego 35,0
m² umożliwiającego właściwą kalkulację dotyczy podbitki PCV.
Odpowiedź.
Wszelkie wymiary dachu i innych elementów podane są w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.
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Pytanie nr 3.
Pozycja 55 przedmiaru – wykonanie obróbek czapek kominowych z blachy ocynkowanej, a w pozycji
54 przedmiaru kominy okładane blachą powlekaną (pytanie czy nie zaszła pomyłka).
Odpowiedź.
Wszelkie obróbki należy wykonać blachą powlekaną.
Pytanie nr 4.
Pozycja 56 przedmiaru – kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm, proszę o podanie wymiarów
kratki.
Odpowiedź.
Należy zamontować kratki 14x21 cm stalowe.

Pytanie nr 5.
Pozycja 57;58;59 przedmiaru – proszę o podanie nakładów R;M;S tych pozycji umożliwiających
właściwą kalkulację (podano pozycje poprzez analogię).
Poz. nr 57-59- należy wykonać kominy wentylacyjne fi 110 z czapką na wysokość: 0,8-1,2 m.p.p.
dachu. Materiał: rura wentylacyjna typu spiro/ ocieplana wełną grubości 4-5 cm w płaszczu
stalowym - jako element wentylacyjny pomieszczeń w budynku szkoły.

Pytanie nr 6.
Pozycja 75 przedmiaru – wykonanie obróbek, tak jak w pozycji 55 czy nie zaszła pomyłka w rodzaju
blachy, a tym samym i podanego KNR.
Odpowiedź.
Wszelkie obróbki należy wykonać blachą powlekaną.

Odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wójt Gminy
/-/
Witold Kwiatkowski
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