
         Grójec, dn. 19.10.2018r 

WI.271.47.2018.GM-4 

 

 

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 

Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Budowa  Sali gimnastycznej przy  w Grójcu” 

 

 

 

PYTANIA UWAGI  I  ODPOWIEDZI   

 

1.  Poz. 52 przedmiar elektr. Oprawy oświetleniowe A1 - w przedmiarze jest 244 szt. w projekcie 
21 szt. Prosimy o informację ile należy przyjąć do wyceny? 
 

      Ad. 1 Należy do wyceny przyjąć 24 szt. opraw oznaczonych jako A1. 
 

2. Brak w przedmiarze oprzewodowania instalacji CCTV i WIFI czy należy ująć w 

kosztorysie? Czy instalacje należy wykonywać w rurkach? 

Ad. 2 Okablowanie ujęto w pozycji 115 przedmiaru. 
 Jeśli chodzi o zasilanie urządzeń sieciowych realizowane jest w systemie PoE. 
 Brak dodatkowego zasilania instalacji CCTV i WIFI. 

     Prowadzenie przewodów w korytku kablowym w przestrzeni sufitów     
podwieszanych. 

 
 3.    Poz. 113 przedmiar elektr. w sieci LAN jest ujęta jedna szafa dystrybucyjna natomiast 

są  ujęte trzy cokoły do szaf - czy za dużo jest cokołów czy za mało szaf 
dystrybucyjnych? 

 
 Ad. 3 Należy przyjąć 1-en cokół do wyceny zamiast 3-ch. 
 
4. W przedmiarze instalacji elektrycznych i niskoprądowych występują pozycje zerowe, 

prosimy o korektę obmiaru w następujących pozycjach: 
 

poz. 42 - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie 
cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 
szt.0 

poz. 43 - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.0 

poz. 73 - Iglite typu IO-3.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami szt.0 

poz. 74 - Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - 
połączenie pręt-płaskownik szt.0 
 

 Ad. 4 Skorygowano przedmiary 
 

5. Czy na ścianach korytarzy należy wykonać listwy ochronne w dwóch rzędach?               



W opisie architektury jest zapis na ten temat natomiast w przedmiarze brak pozycji 

dotyczacej tego zakresu. Prosimy o informację czy należy wykonać listwy ochronne? 

Ad. 5 Brak listew ochronnych nie należy wyceniać. 

6. Według rysnuków Ak-1, Ak-2 na ścianach korytarzy należy wykonać "płyty HPL kolor 

mozaika granat z jasnym niebieskim" natomiast w przedmiarze brak pozycji dotyczacej 

tego zakresu. Prosimy o informację czy należy wykonać okładziny z płyt HPL                            

w korytarzach? 

Ad. 6 Dodano pozycje przedmiarową nr 276. 
 

7. Według rysunków Ak-1, Ak-2 na ścianach sali sportowej należy wykonać płyty 

akustyczne od poz. +1.46m do +6.86m na dwoch ścianach (oś A i 11) i na ścianie w osi 

G "wyższe ekrany instalowane tuż pod balkonem od poziomu +1,96m do 4,66m, 

niższe montowane nad balkonem od poziomu +5,56m do 6,91m" - według 

przedmiaru                    w pozycji 275 płyt na ścianach jest ok. 275 m2 natomiast 

powinno być ok. 445 m2, prosimy o korektę obmiaru. 

Ad. 7 Skorygowano przedmiar. 
 

8. W pozycji 210 przedmiaru budowlanego za mała ilość tynków na stropach płaskich,  są 

tylko z parteru brak obmiaru z I piętra, powinno być ok. 285 m2. Prosimy o korektę 

obmiaru 

Ad. 8 Skorygowano przedmiar. 

9. Prosimy o podanie parametrów poliwęglanu mleczno - matowego, który znajduję się 

na elewacji budynku. 

Ad.9 W załączeniu specyfikacja poliwęglanu. Do wyceny należy przyjąć poliwęglan 
komorowy do pionowego montażu np. seplux 40 5X barwiony. Nie stawia się wymagań 
dla Uk. Poliwęglan pełni role wykończenia elewacji, powinien posiadać klasyfikacje 
pożarową NRO. 

 
10. Wg przedmiaru budowlanego, dział 38.2 Koszykówka - boiska boczne jest podana ilość 

wyposażenia na 2kpl boisk natomiast zgodnie z rzutem sali jest 3kpl boisk. Prosimy o 

wskazanie poprawnej ilości boisk bocznych do wyceny oraz o korektę przedmiaru. 

Ad. 10  Skorygowano przedmiar 

 

11. Wg przedmiaru budowlanego w dziale 14. poz.189 jest podana ilość l,28m3, natomiast 

zgodnie dokumentacją powinno być 5,12m3. Prosimy o wskazanie poprawnej ilości do 

wyceny oraz o korektę przedmiaru. 

 

Ad.11 Jedna z płatwi powinna być wliczona do konstrukcji z drewna klejonego, 



przedstawiona w kosztorysie jest jako dodatkowa do wykonania zabudowy okapu. 

Ilosć pozostaje bez zmian. 

 

12. Wg przedmiaru budowlanego w dziale 14. poz.190 jest podana ilość 259,32m2, natomiast 

zgodnie dokumentacją powinno być 352m2. Prosimy o wskazanie poprawnej ilości do 

wyceny oraz o korektę przedmiaru. 

Ad. 12 Brak korekty w tym zakresie. 

 

13. Wg przedmiaru budowlanego w dziale 14. poz.191 jest podana ilość 259,32m3, natomiast 

zgodnie dokumentacją powinno być 352m2. Prosimy o wskazanie poprawnej ilości do 

wyceny oraz o korektę przedmiaru. 

        Ad.13 Brak korekty w tym zakresie. 

 

14. Wg przedmiaru budowlanego w dziale 14. poz.192 jest podana ilość 259,32m2, natomiast 

zgodnie dokumentacją powinno być 352m2. Prosimy o wskazanie poprawnej ilości do 

wyceny oraz o korektę przedmiaru. 

       Ad. 14 Brak korekty w tym zakresie. 

 

15.         Prosimy o uzupe4łnienie przedmiaru o klapy przeciwpożarowe dla układu nawiew i 

wyciągu dla centrali nr 3 przy przejściu kanałów z części Sali gimnastycznej do łącznika. 

 

Ad. 15   Skorygowano przedmiar w zakresie wentylacji , został już zaktualizowany na naszej 

stronie (uwzględniono także izolację z wełny mineralnej) 
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