PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 W POLICACH
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.03.2017r.
Zamawiający , na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami:
1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
ODP. 1 .: Obiekt jest ogólnodostępny i Dyrekcja Przedszkola (tel. 91/317 7354 )jest poinformowana o
możliwości dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców.
2. Prosimy o określenie, kiedy Zamawiający przewiduje przekazanie placu budowy Wykonawcy.
ODP. 2 .: w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
3. Prosimy o odpowiedź , jakie drzwi należy zamontować na klatce schodowej 0.12, pokazane na rys. A2 zaznaczone , jako D o odporności ogniowej EI 30, nie ujęte w zestawieniu.
ODP. 3 .: w załączeniu zestawienie uzupełnione o 1 szt. drzwi do piwnicy w klasie EI30 (rys. A/7.2): drzwi
drewniane w okleinie w kolorze białym
4. Prosimy o przekazanie rysunków świetlików oraz o podanie ich parametrów. W przedmiarze
inwestorskim uwzględniono wykonanie świetlików w pozycji 71.
ODP. 4 .: projekt przewiduje montaż w dachu tylko klap oddymiających, zgodnie z rysunkiem A/4 i opisem
technicznym. Nie projektuje się świetlików
5. Prosimy o odpowiedź czy dostawę i montaż dźwigu osobowego należy uwzględnić w wycenie?
Pozycja ta nie została uwzględniona w przedmiarze inwestorskim.
ODP. 5 .: dźwig osobowy jest objęty postępowaniem przetargowym. Parametry dźwigu podano w opisie
technicznym - pkt 5.7 podpunkt f)
6. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów basenu.
ODP. 6-17 .: w załączeniu uzupełnione zestawienie urządzeń i wyposażenia kuchni (plik doc). Aktualizacja
zapisów zestawienia z dnia 2.3.2017 zaznaczona kolorem żółtym.
7.

Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów rusztu drewnianego.

8. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów blatów roboczych oraz rodzaju materiału z
jakiego mają być wykonane
ODP. 8 .: w załączeniu rysunek A/13 uzupełniony o wymiary blatów kuchennych
9. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów koszy na śmieci.
ODP. 9 .: KOREKTA: kosze na śmieci o pojemności minimum 30 litrów
10. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Brakuje parametrów technicznych i wymiarów lodówki.
11. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Prosimy o uszczegółowienie na czym ma stać kuchenka nadstawna oraz jakie ma mieć
wymiary i parametry techniczne.

ODP. 11 .: kuchenka stojąca na blacie kuchennym
12. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Prosimy o sprecyzowanie kotła i informacji czy w obiekcie znajduje się para technologiczna.
ODP. 12 .: kocioł warzelny – gazowy
13. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Prosimy o określenie wielkości zmywarki, określenie czy ma być to zmywarka podblatowa czy
kapturowa oraz określenie czy ma zawierać dozownik płynu myjącego.
14. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Prosimy o określenie wymiarów ( wysokość, szerokość, głębokość) szafy przelotowej,
materiały z jakiego ma zostać wykonana, określenie rodzaju drzwi i sposobu ich otwierania.
15. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Prosimy o określenie wymiaru, rodzaju materiału oraz rodzaju wymiaru zlewozmywaka.
16. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Prosimy o podanie jednorazowego wsadu dla obieraczki do ziemniaków.
17. Prosimy o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia kuchni, ujętych na rys.
A/13. Prosimy o określenie przystawek oraz podanie do czego ma służyć wieloczynnościowa
maszyna kuchenna.
18. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy ująć podbicie fundamentów starej części budynku,
sąsiadującej z nowymi fundamentami, w przedmiarze inwestorskim czynność ta nie została
uwzględniona. Przyjęto wariant c posadowienia. Co w przypadku, jeżeli po dokonaniu odkrywki
okaże się, że należy dokonać podbicia fundamentów?
ODP. 18 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej
19. Prosimy o potwierdzenie, że prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie.
ODP. 19 .: tak, w okresach do 30.06.br. i od 01.09.br.
20. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania przesklepień istniejących otworów. Czy
prace te należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 20 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej
21. W przedmiarze inwestorskim przewidziano obsadzenie belek stalowych w ilości 3,12 m, natomiast
na rysunkach pokazano ogółem ok. 62,0 m. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić
wykonanie wszystkich przesklepień czy tylko wskazanej części.
ODP. 21 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej
22. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wymiany gruntów o głębokości 1,2 m. Czy czynność
tą należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 22 .: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej
23. W przedmiarze inwestorskim nie uzwględniono większości prac rozbiórkowych, jakie należy
wykonać, mianowicie: zerwania wykładzin, ponownego malowania pomieszczeń, w których będą
wykonywane prace malarskie, wykucia ościeżnic, rozbiórki ścian. Czy czynności te należy uwzględnić
w wycenie.
ODP. 23.: prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej i
architektonicznej. W istniejącym budynku przewiduje się wykonanie niezbędnych prac budowlanych
naprawczych związanych z naprawą naruszonych istniejących tynków, posadzek, okładzin ściennych itp.

przy pracach ogólnobudowlanych, rozbiórkowych, instalacyjnych. Pełne tynkowanie, malowanie,
wykonanie okładzin ściennych dotyczy nowej części budynku, istniejącego zaplecza kuchennego na
piętrze 1 (pom. nr 1.13, 1.15, 1.16 objętego całkowitą przebudową) oraz nowe malowanie korytarza
istniejącego (pom. 0.2a i 1.2). Kolorystykę ścian wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu branży
architektonicznej.
24. Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcji pochylni oraz schodów, łączących część
nowoprojektowaną z częścią istniejącą.
ODP. 24 .: pochylnię i schody w korytarzu na piętrze 1 (pom. nr 1.2) należy wykonać w konstrukcji
samonośnej z drewna klejonego, obudowanego do klasy R120, zgodnie z parametrami przedstawionymi
na rysunku A/3, A/5, A/10.2 oraz na dodatkowym rysunku A/10.3
25. Prosimy o odpowiedź czy kurtyna p.poż EW30 w wydawalni jest istniejąca, czy należy ją wykonać? W
przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono tej pozycji.
ODP. 25 .: jest to projektowana kurtyna p.poż. EW30. Kurtynę p.poż. należy wykonać.
26. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wywiezienia gruzu, pod dokonaniu rozbiórek. Czy
roboty te należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 26 .: tak, należy uwzględnić wywóz gruzu
27. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono konieczności usunięcia styropianu ze ściany budynku
istniejącego. Czy czynności te należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 27 .: tak, należy uwzględnić demontaż istniejącego ocieplenia
28. Prosimy o odpowiedź w jaki sposób należy wykonać ściany zewnętrzne. Czy na żelbetowym
fundamencie wychodzącej z niej ścianie fundamentowej należy ułożyć jedną warstwę bloczków
fundamentowych termoizolacyjnych a następnie pustaki piaskowo-wapienne gr. 24 cm. Czy też
należy wykonać warstwę z bloczków fundamentowych o wysokości 67 cm, zgodnie z przedmiarem
inwestorskim.
ODP. 28 .: zgodnie z przekrojem branży architektury (rys. A/5) na poziomie projektowanej izolacji
termicznej podłogi na gruncie należy wymurować 1 warstwę z bloczków termoizolacyjnych
fundamentowych (zgodnie z opisem technicznym). Projektowana warstwa ma zmniejszyć „mostek
termiczny” na styku ściany fundamentowej betonowej i ściany murowanej nadziemia.
29. Prosimy o odpowiedź czy cokół należy ocieplić styropianem ekstradowanym gr. 12 cm tylko w części
nowobudowanej czy również w ścianach istniejących. Jeżeli należy uwzględnić wykonanie
docieplenia w części istniejącej, to w przedmiarze nie uwzględniono wykopu wokół budynku. Czy
czynność tą należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 29.: Tak, należy uwzględnić. Należy wykonać izolacje termiczne w całym budynku. Przed
przystąpieniem do wykonania nowej izolacji termicznej należy zdemontować wszystkie istniejące
okładziny termiczne zewnętrzne. Należy przewidzieć w wycenie również wykopy wokół istniejącego
budynku, związane z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych (przekrój A-A i B-B rys. A/5)
30. Prosimy o odpowiedź należy wykonać docieplenie całości elewacji, czy tylko część nowobudowaną.
ODP. 30.: wg odp. 29
31. Prosimy o odpowiedź czy należy zerwać istniejący styropian ze ścian i wykonać nowe ocieplenie
ścian. W przedmiarze nie uwzględniono zerwania istniejącego styropianu, zerwania obróbek
blacharskich ani wykonania wszystkich parapetów. Parapety zostały uwzględnione jedynie w część
nowobudowanej.

ODP. 31.: wg odp. 29. W istniejącej części budynku należy zdemontować wszystkie niezbędne elementy
elewacji nie spełniające już swojej funkcji, obróbki blacharskie, warstwę izolacji termicznych itp. i
wykonać nową izolacje termiczną, przeciwwilgociową i elewację
32. Jeżeli w wycenie należy uwzględnić ocieplenie całego budynku, prosimy o przekazanie rzutów ze
zwymiarowanymi kondygnacjami, a także otworami okiennymi.
ODP. 32.: Inwentaryzację budynku w formacie pdf i dwg wykonano w fazie projektu budowlanego. Pliki
zostały przekazane inwestorowi. W załączeniu rysunki inwentaryzacji z fazy PB – plik pdf.
33. Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać element ozdobny na elewacji osiach 3-4 i
E-D. Prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku wykonania tego elementu.
ODP. 33.: Słupy przy wejściu głównym należy wykonać zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.3, podtytuł
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE podpunkt c) oraz dodatkowym rysunkiem A/10.4
34. Prosimy o odpowiedź czy w chwili obecnej znajduje się ocieplenie stropodachu w części istniejącej.
W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono demontażu istniejącego pokrycia, obróbek
blacharskich, rur spustowych, ani wywozu gruzu. Czy czynność te należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 34.: W istniejącej części budynku należy zdemontować wszystkie warstwy dachu do płyty
konstrukcyjnej, obróbki blacharskie, warstwę izolacji termicznych itp. i wykonać nowe warstwy wg rys.
A/5 (opis przegrody D3)
35. Ilość przewidzianych prac: podbicie fundamentów ( jeżeli będzie taka konieczność), wykonanie
fundamentów po wcześniej wykonanej wymianie podłoża, roboty konstrukcyjne, roboty
wykończeniowe, roboty remontowe nie są możliwe do wykonania w tym terminie.
Do wykonywania dachu czy elewacji można przystąpić dopiero po zakończeniu prac
konstrukcyjnych. Prace można prowadzić w zakresie ograniczonym, ze względu na nieprzerwaną
pracę przedszkola. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie termin wykonania robót przynajmniej
o 6 miesięcy?
ODP. 35 .: na tym etapie postępowania, Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia
robót.
36. Prosimy o przekazanie zwymiarowanego rysunku części istniejącej dachu. Celem weryfikacji ilości.
Bez zwymiarowanego rysunku nie można policzyć ilości dociepleń ścian attykowych, które nie
zostały uwzględnione w przedmiarze inwestorskim.
ODP. 36.: w załączeniu uzupełniony rysunek A/4
37. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania rur spustowych. Czy czynność tą należy
uwzględnić w wycenie?
ODP. 37.: Należy uwzględnić wymianę istniejących i montaż nowych rur spustowych
38. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono docieplenia od spodu wełną gr. 20 cm i wykonania
wyprawy elewacyjnej na dachy D2. Czy czynność tą należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 38.: Należy uwzględnić izolację i wykończenie zgodnie z projektem architektury (opis przegrody D2)
39. Prosimy o odpowiedź, jaką Ilość docieplenia dachu należy przyjąć w przedmiarze. Nie ma możliwości
zweryfikowania dokładnego ilości dachu, ścian attykowych, obróbek blacharskich w części
istniejącej. Ilość powierzchni użytkowej kondygnacji dobudowanej wynosi ok. 832,98m2, natomiast
w przedmiarze inwestorskim całość docieplenia dachu ( D1+D2+D3) wynosi 623,87 m2. Prosimy o
odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić docieplenie całości dachu, czy ilość ujętą w
przedmiarze inwestorskim.
ODP. 39.: wg odp. 29 i 36. Należy uwzględnić izolację i wykończenie całego dachu zgodnie z projektem
architektury (opis przegrody D1-D3)

40. Prosimy o przekazanie rysunków szczegółowych oraz sposobu wykonania ekranów akustycznych na
ścianach. Prosimy o wskazanie usytuowania ekranów oraz podanie wysokości do jakiej mają być
ułożone. W przekazanej dokumentacji nie ma takich informacji, a ilości podanej w przedmiarze
inwestorskim nie można zweryfikować ( podano liczbę bez wyszczególnienia, na rysunku brak
oznaczeń ). Czy ekrany należy ułożyć w nowych salach przedszkolnych, czy również w istniejących?
ODP. 40.: Panele ścienne akustyczne zostały opisane w punkcie 5.3. podtytuł OKŁADZINY
ZABEZPIECZAJĄCE podpunkt c (str. 18 opisu technicznego). Okładziny akustyczne należy zamontować w
istniejących i projektowanych salach przedszkolnych.
41. Prosimy o przekazanie parametrów technicznych sufitów oraz ekranów akustycznych.
ODP. 41.: Podstawowe parametry techniczne, gwarantowanego przez wybranego producenta podano w
podtytule SUFITY podpunkt c) oraz podtytule OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE podpunkt c (str. 18 opisu
technicznego). Ponadto:
Proponowane rozwiązanie jako całość 1 systemu: sufity (sufitowe okładziny akustyczne) i ekran
akustyczny ścienny w salach zabaw mają razem spełniać minimalne wymagania normy PN-B-02151-4,
gdzie zalecany czas pogłosu nie jest dłuższy niż 0,4s. Powyższe wymaganie powinno być spełnione we
wszystkich pasmach oktawowych o środkowych częstotliwościach 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.
42. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania tynkowania ścian. Czy w wycenie należy
uwzględnić tą czynność?
ODP. 42.: wg odp. 23. Należy tynkować nową część budynku.
43. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania szpachlowania i malowania ścian,
przyjęte jedynie wykonanie lamperii i malowanie płyt gipsowo- kartonowych. Czy w wycenie należy
uwzględnić tą czynność?
ODP. 43.: Należy przewidzieć szpachlowanie obudów G-K.
44. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić obudowy grzejników. Nie zostały one
uwzględnione w przedmiarze inwestorskim. Prosimy o przekazanie zestawienie obudów, jakie należy
uwzględnić w wycenie. Na podstawie przekazanego projektu nie ma możliwości weryfikacji ilości
obudów.
ODP. 44.: Obudowy grzejników należy wykonać zgodnie z rysunkami A/2, A/3, A/15 oraz opisem
technicznym
45. Prosimy o odpowiedź czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek. Nie zostało ono
uwzględnione w przedmiarze inwestorskim.
ODP. 45.: Tak, należy uwzględnić.
46. Prosimy o odpowiedź czy malowanie należy uwzględnić we wszystkich pomieszczeniach istniejących,
czy też będą prowadzone w nich tylko prace pokazane w dokumentacji.
ODP. 46.: wg odp. 23.
47. Prosimy o odpowiedź czy w salach istniejących, w których należy wykonać sufit podwieszony z płyt
g-k w sytuacji obecnej znajdują się jakiekolwiek sufity podwieszone, które należy zdemontować i
uwzględnić w robotach rozbiórkowych?
ODP. 47.: Nie ma sufitów podwieszanych.
48. Prosimy o odpowiedź czy wszystkie ściany zaplecza kuchenne mają być wyłożone płytkami
do wysokości 2,0 m?
ODP. 48.: wg odp. 23. W istniejących pomieszczeniach kuchennych i magazynach kuchennych są
wykonane okładziny do wysokości 2,0m – nie przewiduje się demontażu okładzin ściennych na ścianach
przewidzianych do pozostawienia.

49. Jaki zakres prac malarskich należy wykonać w pomieszczeniach, w których wg dokumentacji, nie są
prowadzone żadne prace. Czy należy je szpachlować i malować, wyłącznie malować, czy też
pozostawić bez ingerencji.
ODP. 49.: wg odp. 23. Należy pozostawić bez większej ingerencji
50. Prosimy o odpowiedź czy w pomieszczeniach, w których należy wykonać nowe okładziny
posadzkowe należy wykonać również nowy podkład betonowy wraz z wszystkimi warstwami na
gruncie?
ODP. 50.: Należy zdjąć istniejące posadzki, wykonać niezbędne wyrównanie istniejącej podłogi betonowej
przez szlifowanie i wykonać nowe posadzki zgodnie z technologią przewidzianą przez producenta
posadzki
51. Prosimy o odpowiedź czy lamperie należy malować w pomieszczeniach, w których należy wykonać
zamurowania i nowy tynk w części istniejącej? W przedmiarze inwestorski uwzględniono malowanie
lamperii tyko w części nowej, nie uwzględniając konieczność malowania nowych lamperii po
wymianie ościeżnic drzwiowych.
ODP. 51.: wg odp. 23. W istniejących pomieszczeniach należy uzupełnić tynkowanie i wykonać nowe
malowanie i okładziny na wzór istniejącego wykończenia pomieszczeń na całej długości ściany
52. W przedmiarze inwestorskim nie przewidziano konieczności wykonania wycinek. Czy czynność tą
należy uwzględnić w przedmiarze?
ODP. 52.: wszystkie wycinki zostały wykonane. Nie należy uwzględniać w wycenie wycinki drzew.
53. Prosimy o odpowiedź na jakie należy wymienić istniejące studzienki doświetlające.
ODP. 53.: Należy zdemontować istniejące murowane studzienki okienne i wymienić je na prefabrykaty z
tworzywa, od góry wykończone kratą ze stali ocynkowanej o oczku o wymiarach nie większych niż 2/2cm
54. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania nowej obudowy śmietnika, czy pozycję tą
należy uwzględnić w wycenie?
ODP. 54.: Tak, należy uwzględnić w wycenie rozbiórkę istniejącej i wykonanie nowej obudowy
śmietnikowej.
55. Prosimy o odpowiedź czy całe ogrodzenie istniejące należy rozebrać, czy tylko jego część.
ODP. 55: Całe ogrodzenie jest do demontażu i wymiany na nowe wg rysunku Z/3 i opisu technicznego
56. Prosimy o przekazanie dokładnych wymiarów działki. Prosimy o odpowiedź czy tylko część
Ogrodzenia należy uwzględnić do wymiany. Podana w przedmiarze ilość 47 mb uwzględnia tylko
małą część całości Ogrodzenia, zarówno do rozbiórki, jak i do odtworzenia. Powierzchnia działki
4583 m2, przy założeniu długości jednego boku szacunkowo ze skali. Ok. 80 m , natomiast drugiego
ok. 60 m daje nam do wymiany ogrodzenie od ok. 280 mb.
ODP. 56: wg odp. 55. W załączeniu rysunek pdf z pokazanymi wymiarami ogrodzenia w [mb].
57. Prosimy o przekazanie szczegółowego rysunku istniejącego Ogrodzenia do rozbiórki oraz ogrodzenia
projektowanego.
ODP. 57.: W załączeniu inwentaryzacja fotograficzna istniejącego ogrodzenia do rozbiórki. Nowe
ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem Z/3 i opisem technicznym pkt. 4.3 podtytuł OGRODZENIE
TERENU
58. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono wykonania obrzeży, czy czynność tą należy
wykonać?
ODP. 58.: Należy wykonać i uwzględnić w wycenie

59. Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących wykonania bezpiecznych nawierzchni placu zabaw
wraz z wymiarami.
ODP. 59.: Nie projektuje się nawierzchni bezpiecznych. Istniejące urządzenia placu zabaw przewidziane
do pozostawienia są ustawione na trawniku. Istniejące urządzenia placu zabaw przewidziane do zmiany
lokalizacji należy posadowić na gruncie na wzór istniejących urządzeń przewidzianych do pozostawienia
60. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono konieczności rozebrania i ponownego ułożenia
płytek betonowych wraz z obrzeżem usytuowanych wzdłuż istniejącego Ogrodzenia. Czy czynność tą
należy uwzględnić w przedmiarze?
ODP. 60.: Zgodnie z rysunkiem Z/1.2 nie przewiduje się demontażu opaski wzdłuż ogrodzenia.
Zagospodarowanie wykonać zgodnie z rysunkiem projektu. W/wym. prace należy wykonać w strefie
stycznej z projektowanym parkingiem (narożnik północno-zachodni działki
61. W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono prac związanych z naprawą chodników po
wykonaniu Ogrodzenia. Czy czynność tą należy uwzględnić w przedmiarze?
ODP. 61.: W wycenie i w pracach budowlanych należy przewidzieć niezbędne naprawy istniejących
chodników zdemontowanych w związku z wymianą ogrodzenia.
62. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii pozycji 71 przedmiaru dotyczącej świetlików. W rzucie
dachu występują jedynie klapy oddymiające.
ODP. 62.: wg odp. 4
63. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii rysunków konstrukcyjnych - ponieważ rysunki od nr 27
do 32 dotyczą przebudowy budynku w Stargardzie.
ODP. 63.:mylnie wpisano w tabelce nazwę i adres inwestycji - rysunki dotyczą rozbudowy i przebudowy
istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach, przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 31.
64. W STWIOR punkt B-01,02,07 jest mowa o -Bloczkach termoizolacyjnych przyziemia jako
podmurówka. Natomiast w projekcie konstrukcyjnym jak i w przekrojach architektury podano ściany
fundamentowe jako żelbetowe docieplone styrodurem i wykończenie cokołu.
ODP. 64.: wg odp. 28.
65. Proszę o podanie parametrów dla bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, Pozycja 176 kosztorysu
ODP. 65.: wg odp. 59.

