
Gorczański Park Narodowy

Poręba Wielka 590;
34-735 NiedźwiedŹ
tel. /f ax (0-181 33-17,207 ; 33-17 -945

Nasz znak: 271,-312015 Poręba Wiella 08 kwietnia 20l 5

Odpowiedzi na zapytania do siwz

Dnia 02.04.201 5r oferent zwrócił się z n1w zap7Ą.aniami dotyczącymi zadania
inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku oficyny dworskiej- architektura"
będącego przedmiotem postępowania przetargowego ogłoszonego w BZP pod rlr 69296-2015.
oto odpowiedzi Zamawiającego :

I- SI\ł'Z pkt. lJ- Kryteria:

Zarnawiający oheślił kryterium do oceny ofert w tabeli pkt' 2 : udziblon a gwarancja 25oń
przy załoŻeliu w pkt. 15 ust. K, że okes udzielonej gwarancj i nie może być kótszy niz
60 m-cy. Czy Zamawiający określi równieŻ gómą granicę czasową okresu gwarancji, czy
pozostawia oferentom dowolnośó np.: 90, 120, l50 i więcej miesięcy bez ograniczen?

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie okeślił gómej granicy czasowej okesu gwarancj i. oferentom
pozostawia się dowolność w tym względzie - bez ograniczefi'

II- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

l. Czy Zamawiający posiada projekt zamienny odpowiadający warunkom pozwolenia na
budowę i pozwolenia konserwatorskiego, gdyż zal,łes robót określony w załączonym
projekcie budowlanym nie odpowiada zakresowi robót określonych w załączonym
programie fuŃcjonalno - uż}tkowym (skót: PFU) i przedmiarze robót ?
dot. stropu nad cz. mieszkalną: (projekt - strop i skosy drewniane z tamami stalow1.rni,
PFU i przedmiar strop i skosy żelbetowe)

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający posiada projekt zamienny odpowiadający zakesowi robót określonych
programie fuŃcjonalno - uŻlkowym i przedmiarze robót

2. W załączone1dokumentacji projektowej brak jest:

a) rzutu połaci dachowej z naniesionym us1.tuowaniem:

_ ław i stopni kominiarskich
-wyłaz u dachowego
-rynien i rur spustowych

b) projektu insralacj i odgromowej
c) rysunków z dealami opisanymi na załączonych przekrojach
d) zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
e) wymiarowania przekroju elementów konstrukcji więźby dachowej
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Proszę o uzupełnienie.

odpowiedź Zamawiającego:
Na stronie Zamawiaj ące go zamieszczone zostaną j ako pliki uzupełniaj ące :

a) rzutu połaci dachowej 
'bl pro.iekt instalacji odgromorłej.

c) rysunki z detalami opisanymi na załączonych przekojach _ detale będą rozwiązane
szczegółowo w póŹniejszym terminie- z uwagi na zmianę technologii rozwiązania stropu
nad piętrem obecne detale straciły aktualność
d) zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
e) wymiarowanie przekroju elementów konstrukcji więŹby dachowej

III - PRoGRAM FUNKCJoNALNo - UżYTKowY:
W programie funlcjonalno_uŻytkowym szczegółowo opisano zakres i ilości robót do
wykonania dla poszczególnych etapów robót.
Proszę o uzupełnienie w poz. 1.5c ilości ław kominiarskich do obsługi kominów i
instalacji solamej oraz podanie parametrów technicznych wyłazu dachowego.

odpowiedź Zamawiającego:

Ilość ław kominiarskich do obsługi kominów i instalacji solarnej: 50mbo
Parametry techrriczne wyłazu dachowego- okno wyłazowe- termoizolacyjne o
wymiarachT8cm x 1l8cm.

Iv - PRZEDMIAR RoBÓT:
Element 1: robotv rozbiórkowe:

1) W programie funkcjonalno-uży.tkowym stwierdza się' że maleriały z rozbiórki na\eŻy
wywieŹć i zutylizować.
- W poz. l.1 przedmiaru przyj ęto nakłady na rozbiórkę blachy nadającej się do ponownego
uży.tku.
Czy blacha z rozbiórki poĘcia dachowego pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i
zostanie wskazane miejsce jej złożenia?
odpowiedź Zamaw iającegol
Blacha z rozbiórki pokrycia dachowego przeznaczona jest do utylizacji- sprzedaŻy w punkcie
skupu złomu. Srodki uzyskane ze sprzedaŻy złomu muszą być wpłacone do kasy GPN.

Czy wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania w/w blachy z rozbiórki do
ponowlego uży.tku? Jeżeli tak. to w przedmiarze robót brakjęst nakładów na wykonanie tych
prac.
odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca niejest zobowiązany do przygotowania w/w blachy z rozbiórki do ponownego
uĄtku.

2) W poz. 1'5 przyjęto nakłady na rozbiórkę ścian kanałów z cegły gr. 1c wg KNR 404/109/2
i ilość 1 kpl. z dopiskiem K.I. Proszę o podanie szczegółowego przedmiaru robót
rozbiórkowych ścian pow. kanałów w m2 dla norm ujętych rł'pow. KNR 404/109/2 lub
podanie jaką ilość gruzu z tej rozbiórki w m3 przyjęto do wywozu wpoz.1.11 przedmiaru'
gdyż w dokumentacji przetargowej nie załączono inwentaryzacji istniejącego budynku
i wycena dla 1 kpl. jest nie moŻliwa.
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odpowiedź Zamawiającego:
W budynku funłcjonuj ą kominy w sześciu trzonach (średnio- cztero kanałowych)'
prowadzone przez dwie kondygnacje. Dwa kominy dymowe- 1-kanałowe sprowadzone są do
pozromu prwnrc.

3) Czy w poz. l.l 1 przedmiaru dot. Wywozu gluzu Z terenu rozbiórki ujęto ilości materiałów
zpoz.l.12 1.15?
odpowiedź Zamawiającego:
W pozycji 1.1l przedmiaru dotyczącego wywozu gruzu Z terenu rozbiórki nie ujęto ilości
materiałów z poz.1.12 _ 1.15

4) Czy w poz. 1.15 ujęto równieŻ rozbiórkę rur spustowych?
odpowiedź Zamawiającego:
W poz. 1' 15 nie ujęto rozbiórki rur spustowych

5) Czy zamawiający wskaze miejsce składowania materiałów z rozbiórki w odległości nie
większej niŹ 1 km od budynku bez kosztów ich przyjęcia na wysypisko i utylizacji?
W przedmiarze nie uwzględniono nakładów uzupełniających do poz. 1 .1 1 za dodatkowy
transport materiałów Z rozbiórki ponad l km oraz kosztów ich przyjęcia na wysypisko
i utylizacj i wg asortymentów (róŻne ceny).
orJpow iedź Zamawiającego:
Zamawia1ący wskaże miejsce składowania materiałów typu gruz z rozbiórki w odległości nie
większej niż 1 km od budynku bez kosztów ich przyjęcia na wysypisko.
Koszt utylizacji pozostĄch materiałów z rozbiórki winien być doliczony do ceny olertowej.

l ) Czy w poz. 2.4 komin systemowy 52'0 m znajduje się jednocześnie nakłady na
budowę komina dymowego lkpl. z kotłowni z elementów prefabrykowanych:
wentylacja 2x(15x25cm)cm + dym 1x30x25cm + kanał technologiczny 1x30x25 cm
wraz z kominami wenĘIacyjnymi 3 kpl. x(2x( l 5x25)cm+ kanał technologiczny
I x30x25 cm) ?

odpowiedź Zamawiającego:
Pozyc1aŻ.4 dotyczy nakładów na wszystkie 4 komplety trzonów kominowych.

2) Brak nakładów za wywóz, kosa przyjęcia i utylizacji materiałów z odbicia tynków z
poz.2,6

odpowiedź Zamawiającego:
Materiały z odbicia tynków z poz.Ż.6 - zostały uwzględnione w ogólnej masie po zycji 1.1l.

3) Brak przedmiaru na wykonanie odkycia fundamentu i wykonanie izolacji w ilości
20.0 m2 lopis w PFU l

odpowiedź Zamawiającego:
opis w PFU dotyczy robót towarzyszących ociepleniu przyziemia' Ich koszt winien być
wliczony w całkowity kosŹ tej grupy robót.
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1) Czy w poz. 3.5 - komin systemowy 60.0 m znaj duje się jednocześnie nakłady na
budowę komina dymowego lkpl. z elementów preiabrykowanych: wentylacja
2x(15x25cm)cm + dym 1x30x25cm + kanał technologiczny 1x30x25 cm
wraz z kominami wenĘlacyjnymi 3 kp|. x(2x(15x25)cm+ kanał technologiczny
1x30x25 cm) z uwzględnieniem dodatkowych 2ch przewodów wentylacyjnych?

odpowiedź Zamaw iającego l
Pozycja 3.5 dotyczy nakładów na wszystkie 4 komplety trzonów kominowych'

2) Czy zamawiający wskaŹe miejsce składowania materiałów z rozbiórki w odległości
nie większej niŹ l km od budynku bez kosztów ich przyjęcia na wysypisko i
utylizacji?

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskaże miejSce składowania materiałów typu gruz z rozbiórki w odległości nie
większej niż 1 km od budynku bęz kosztów ich przyjęcia na wysypisko.
Koszt utylizacji pozostałych materiałów z rozbiórki winien być doliczony do ceny ofertowej.

3) W przedmiarze nie uwzględniono nakładów uzupełniających do poz.3.2I za
dodatkowy transport mate ałów z rozbiórki ponad 1 km oraz kosztów ich przyjęcia na
wysypisko i utylizacji wg asortymentów (róŻne ceny).

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskaŹe miejsce składowania materiałów typu gruz z rozbiórki w odległości nie
większej niż l km od budynku bez kosztów ich przyjęcia na wysypisko.
KosŹ utylizacji pozostałych materiałów z rozbiórki winien być do1iczony do ceny ofertowej.

Element 4 : adaptacia poddasza na cele mieszkaniowe _ odtworzenie 3 mieszkań
służbowvch:

1) Brak przedmiaru na krokwie narożne, kalenicowe i koszowe
2) Brak przedmialu na wykonanie i montaż krążyn konstrukcyjnych ot\łorów okien

dachowych .'wole oko'' z podanięm szczegółowych wymiarów szt. 9
3) Brak przedmiaru na wykonanie i montaŻ wiatrownic (koni)
4) Brak przedmiaru na wykonanie i montaŻ k|eszczy
5) Brak przedmiaru na wykonanie i montaŻ wymian i rozpór (kominy' okna dachowe)

odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiar uwzględnia objętośó drewna konieczną do wykonania zadania z uwzględnieniem
przekroj ów zastosowanych w projekcie.

6) Brak przedmiaru na montaŹ okien połaciowych sa. 4 o pow. 1.0m2 kźde (PFU)
odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiar uzupełniono

7) Czy w poz.4.7 obróbki blacharskie z blachy powlekanej uwzględniono wykonanie i
montaż obróbek:
- gąsiorów
- pasów pod i nadrynnowych
- osłon bocznych. rł iatrownic
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- koszy korytowych
- styku kominów z pokyciem dachowym

odpou iedź Zamawiającego:
Przedmiar opisuje rozwiązania standardowe i na podstawie tych rozwlązań'była przyjęta ilośó
blachy. W zaleŹności od zastosowanego rozwiązania ilośó poszczególnych obróbek może ulec
zmianie. Załączony projekt jest projektem budowlanym i nie wskazuje szczegółowych
rozwiązań detali'

8) W poz. 4.8 proszę o podanie szczegółowych ilości ław kominiarskich wg uzupełnionej
dokumentacj i projektou ej.

odpowiedź Zamawiającego:
I1ość ław kominiarskich do obsługi kominów i instalacji solamej: 50mb,

9) Dla poz. 4.9 proszę o podanie szczegółowych wymiarów i parametrów technicznych
proj ektowanego wyłazu dachowego

odpowiedź Zamawiającego:
Parametry techniczne wyłazu dachowego- okno wyłMowe- termoizo1acyjne o
wym iarac h 78cm x I I 8cm.

1O)Czy w poz.4,14 - komin systemowy 120'0 m znajduje się jednoóześnie nakłady na
budowę komina dymowego lkpl. z elementów prefabrykowanych: wentylacja
2x( 1 5x25cm)cm + dym 1x30x25cm + kanał technologiczny l x30x25 cm
wraz z kominami wentylacyjnymi 3 kpl' x(2x(15x25)cm+ kanał technologiczny
1x30x25 cm) z uwzględnieniem dodatkonych 2ch przewodów wentylacyjnych?

odpowiedź Zamawiającego:
Pozyc1a 4.14 dotyczy nakładów na wszystkie 4 komplety trzonów kominowych.

1 I ) Brak przedmiaru na wykonanie czapek kominowych (PFU)
odpowiedź Zamawiającego:
Czapki kominowe w kominach systemowych stanowią e1ement Systemu. Przyjęta cena mb
komina winna uwzględniać wszelki elementy niezbędne do jego właściwego funkcjonowania
( czapka, rewizje, sznury uszczelniajace itp.) dopuszcza się zastosowanie czapki wylewanej
jeżeli nie naruszy to gwarancj i producenta kominów. Cena czapki zbiorczej bilansuje się z
cenami pojedynczych czapek.

12)Brak przedmiaru na wykonanie tynku Systemowego kominów ponad dachem(PFU)
odpowiedź Zamawiającego:

Koszt wykonania tynku Systemowego kominów ponad dachem należy uwzględnić w
całkowitej cęnie komina.

13) Brak przedmiaru na montż kratek wentylacyjnych kwasoodpomych(PFU)
odpowiedź Zamawiającego:

Koszt Zamontowania kratek wentylacyjnych kwasoodpomych należy uwzględnić w
całkowitej cenie komina.

14)Brak przedmiaru na wykonanie impregnacji przeciwwilgociowej kominów ponad
dachem(PFU)

odpowiedź Zamawiającego:
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Koszt wykonania impregnacji przeciwwilgociowej kominów ponad dachem należy

uwzględnić w całkowitej cenie komina.

Element V: Ocieplenie ooddasza i ścian zewnetrznvch:

7) Czy w poz'5.5 przedmiaru na wykonanie lvyplawy elewacyjnej przyjęto tylko część

powierzchni kolumn w ilości 2.8 m2 ?

odpowiedŹ Zamawiającego:
W ioz.5.5 przedmiaru na wykonanie wyprawy elewacyjnej przyjęto powierzchnię 1 kolumny

* iloś"i z.8 m2- Pozycja winna dotyczyć 6 kolumn- dokonano korekĘ przedmiaru'

Element VI : Wvmiana stolarki okiennei i drzwiowei :

1) W poz.6.4 przyjęto nakłady na monta:ż podokienników stalowych zgodnie z

projektem. Proszę o dołączenie szczegółowego opisu technicznego projektowanych

podokienników z wymiarowaniem.
odpowiedź Zamawiającego

Załączony projekt jest projektem budowlan}łn. Podokienniki należy wykonaó zgodnie z

wytycznymi normowymi uwzględniając1łni odpowiednie odległości obróbki od ściany

t"aynn i odpowiednie wywinięcia. Kolorystyka tożsama z kolorystyką obróbek

blacharskich.

ZaIwierdził:
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