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ODPOWI[,DZ NAZAPYTANIA
szanowni państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do zamawiającego wpłynęło zapytanie, w postępowaniu

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień

publicznych (tj. dz. * z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

remont dachu budynku szkoĘ w Młodzieżowym Ośrodku'Wychowawczymw Koźminie Wlkp.

Zgodnte z informacjązawartą w specyfikacji przetargowej zńączony kosztorys ,,ślepy" nie jest

podstawą do wyceny prac remontowych dachu ; podstawą jest projekt i ewentualnawizja lokalna .

Wyjaśniam powstałe wątpliwości i uściślam zapisy w dokumentach.

1. Na dachu należy zastosować dachówkę identyczną jak na krużgankach przyległego kompleksu

klasztornego , tj. karpiówkę prążkowanąo wymiarach 15,5x38x1,20cmw naturalnym kolorze .

2. Dachówki i gąsiory należy mocować na wkręty stalowe .

3. Grubość blachy tytan-cyk. powinna mieć grubośó 0,7mm.

4. Drewniane rynny do gruzu należy zdemontować.

5. Krokwie należy wzmocnić jednostronnie deskami gr.38mm

6. Folię paroprzepu szczalną należy mocować za po średnictwem kontrłat.

7. Tynki na\eży wykonać na attyce (ze względu na trudność wykonania przyjęto pozycję dla

kominów).

8. Zr ezy gnowano z vq,miany nastopnic schodowych.

9. Nowe zwody instalacji odgromowejnależy wykonać zpręta.

1 0. Wsporniki przewodów uziemiaj ących p ocho dzą z demontażu.

1 1. Kominy znajdĄące się na poddaszu nie zostaną wyprowadzone ponad dach , nie zostaną również

przemurowane ani tynkowane.

12. Tynki na attykach zostanąwykonane w jednym miejscu gdzie nastąpiła destrukcja - od strony

frontowej budynku - od strony dachu.

13. Impregnację przeciwgrzybicznąnależy wykonaó na wszystkich dostępnych elementach

dachu.

14. Wycenę wymiany obróbek blacharskich

przedmiar robót.

należy przyjąó indywidualnie - podstawą wyceny jest
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Dotyczy; Zapl'tań do ogłoszoliego prz€taĘtr ltieogralliczonego (ogłoszenie ru l t 5253-20l 5
Z 03.08.20l5 r:) rla Relrroltt dachu budynku szko11, lrlłodzieżorręgo Ośroclka
\V),cltotvatt, czlgó rv Koźntirlie \Vielkopolskinr.

Zapytania:
Jaka dachóivka nla zostaĆ z{so§o\\Ęlla <lo rvykonarlia norvego pokrycia clachtt ? (rv projekcie

teclrtticzlrl'trr rvskazalro claclrórvkę ceratniczną karpiórvkę ,,KERA-BIBER,j firnty ,,CREAioŃ,, o
rr1,1ttiarach 15,5x38x1,2ctr], lla{onliast rv kosztorysie ttakłaclcz1,11l,l}oz, 28 kository§u, npisalto
clachórvkę o rrylltiarach 38,0x l 8,0ctrt, standarcl)

Jaki nalez;'Zastosowąć sposób nrocorvallia ttottyclt claclrórręk do konstrukcji <lachu? (rv
kosztorl'sie nakładczyrrr ly poz, 28 tt pisano zaprawę ce lllellto\\,o-rvalrienną Ir{-4, cliociaz przl,jęta
technologia rrYrniany pokrycia rvskazuje il& nloco\\łAnie clachórręk i gąsior:órv na ri,kręty ,tolóir,*,
ponitdto do gąsiorórv potrzeblly jest ntotttaź la.śttr uszczelrritriących o którychió taśnrach
tlie ltra rt,zttrianki)

Jaką należ5'złtstostlrr,łĆ grtrbość blachy cl,nkorr.o-tytalrorvej do rvszystkich obróbęk
blachłrskiclt, rYltien i rttr spustorvych? (rv projekcie techniczllylłr iyskazarró grubość 0,?nln', 1r,
kosztorYsie nakładczl'rtl grubość 0,óSttlnt, natonliagt rv ogólnej charakterystl,cc obiektu staliorviącej
rvstęlr do kosztorysu nakładczego ujęto grubość 0,5Snrnr)

CzY należl'rozebraĆ drervnianę ryttlly clo gruzu? (lv kosztorysie naklaclczym trjęto rv poz. 6 i
7, rrykonanie i nrontaż ryrlielr a llie ujęto rozłliórki rynien)

drvtlslronlle rrentoelieliie la'okrvi rleskanri grrrb. 38nllr], natoniiast wkoszlor1,5ie lrłklaclczytlt \\t
paz, 2a, jednostrotute rvztrroc tl ietl ie krokrvi clcskanri grub. 3 2rn nl)

CzY kolltrlat1' ttależy zanlcltto\r,ać drva razy? (ir,kosztorysie naklaclczynt \v poz. 22 uięto
I}}blltaz koltłrlat rłle z rldzialcttt desek a nie lat, nalonliast 1toz.,27 kosztortl,su irakłaiczego obeinruie
zarórvno tttołrtaź kontrlat jak i ntorttaż tblii paroprzepuszcznltlej, zatcnr 1lóz,22kosztorysu nic
port,inna być brłrrn pod rtrvagę)

Czl,pozycja 34 kosztorysu nakładczego obejlrrrrje rvl,koltattie tynkórv tla kołninacłr czy rla
atll,ce jak zaklada vpł.ojekt techniczlry?

Cz;'nalezY i rvjakinr zrktęsie rvylnienić rlrervrtiatle stopnice schoclórv na pocldaszrr? (prace
ttjęte rv pkt, l4.2 projekttr teclrnicznego)

Cz1'no§'e zlvody pozionte ltienallĘżalle instalacji oclgronlorvej nnlezy rtykottać zlinki czy z
;lręta śr. 8ntrlr? (rt,poz, 37 kosztorysu nakla<lczego trjęto lilrkę)

, CzY nrtleży zatlrontorvaĆ ltorrę rvsporrriki do przervodórv uzielrriających? (rv poz. 39
koszlorysu nakła<lczegc nie ivpisano l]lłlterialll, cz), ivsporrriki nrają poclio aził zdeńontazu;

Czl'retltotlt dachu obejrrruje reltlollt kottlillórv i rv jakinr zakrcsie? (ry projekcie techńiczrryIn
rv Pkt. 14.2, rvskazałro kotrieczność przetnłtrorvattia tvszystkiclr kontinólv, natonl'iast rv ogólnej
cltarakterYstYce obiekttl stattoiviącej rvstęp do kosztorystt rtakładczego r{ęto przetlluro\varlie 

-

kontitrórv rvYstąjących 1lorra<l połać tlachtt oraz oclttrnrzellię istrriejąrycliil,skaranych ry proiekcie i
rvYlltolvatlzetlie icl] pollad połać rlaclrtt. porvierzcltłtic kontiltóu,otynkorvać i ponłaloruoj roibą

akrylori,ą)
\\l sprarvie erventyaltrego retr]ollltl kotttillórt,tlitleż!,rvskłzać rvielkość ptzenttlrort,itnia.

rvielkość ervenlttalttego ich podrvl,ższet:ia (dobrr<lorvania do istrliejącego statlu, ponatlto tynkorvanie

kolllittórr,, rrl,konanie cznpek konritlórr, (żelbetorve, blaszane), lnalorvanie t5,ttkórv kontinórv ponad

clac hent, erventtl al trie t 1,nkorvanie krxrt illórv na po clclaszrr

$/ jakinr zakręsie llależy uzupełnić tyIrki na attykaclr (oci stroli;,tląclrrr cz), takźę od strony
elervacji)?

Czl,calą konstrtlkcję dachrr llsleży zitililplegnorvać środkierrr ogniocluorulynr i śrotlkienr
przecirvgrzybicznynr ? (taki zakres trjęto rv projekcie tccluricznyrrt)

Dlnczego trr tozęlrrattia obLół:ek blacharskieh rr,poz, l0 kosztorysu nakładczego
zastoso\\ąilo norllly z KNR 4-04 (katalog ten sto§tlie się rr1,lączrtie do robÓt rozbiótkortych częŚĆi

lub całyclr obiektórv a ltie katłlog clo 1,obót relttonlottych do któr;,ch to robót sto§rlje się KNR 4-0l ?
(ta zantiana porvoclujc szczególnie w |)oz, l0 kosztorysu n*kladczego bardzo <luże ząltiżenie
rr*ktadórv robocizny ua rozbiór,kę poszczególriych dtobrlyclt elenlentórv dachtt tv tynl przypadku

rozlłiórki obróbek blaclrarskich, zanlinst 0,3 r-g/ni2 rozbieranl,ch obróbek w KNR 4-0l do 0,09 r-

glnl2 rv KNR 4-04, czi,li pottacl trzykrotnie mniej)


