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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu na "Przebudowę budynku centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa 
              wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora Sarcz w Trzciance".

W związku z wniesionymi pytaniem uzypełniamy treść SIWZ.

Pytanie 1:

Z uwagi na zapis „Uwaga: przed rozpoczęciem inwestycji Inwestor uzgodni 

z właściwym organem wycinkę drzew kolidujących z rozbudową obiektu (cztery drzewa przed 

budynkiem od strony jeziora, trzy drzewa w rejonie południowo – zachodniego naroża budynku)”  

oraz na fakt, że podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy kolizję 2 kolejnych drzew z projektowanymi 

zewnętrznymi schodami terenowymi w rejonie południowo – wschodniego naroża budynku, 

prosimy o podanie czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę ww. drzew. Jeżeli tak, to czy 

wycinka drzew i w jakiej ilości jest objęta przedmiotem zamówienia (brak pozycji dotyczącej 

wycinki drzew w przedmiarach robót). 

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew. Wykonawca w ofercie nie ma uwzględniać tych 

kosztów.

Pytanie 2:

Z uwagi na zapis „Jednocześnie należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody fakt 

przycięcia ok. 40% systemu korzeniowego drzew rosnących za budynkiem przy alei spacerowej 

wykonanie wykopu pomiędzy budynkami i drzewami jest konieczne dla wykonania niezbędnej 

izolacji pionowej ścian fundamentowych budynków” prosimy o podanie czy Zamawiający posiada 

ww. uzgodnienie. Jeżeli nie, to prosimy o podanie innego sposobu wykonania izolacji pionowej 

ściany fundamentowej budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada uzgodnienie, izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

1.



Pytanie 3:

Z uwagi na rozbieżność dotyczącą materiału z jakiego ma być wykonane utwardzenie nawierzchni 

jezdnych (według opisu zagospodarowania terenu utwardzenie nawierzchni jezdnych przewidziano 

pozbrukiem drogowym z betonowymi krawężnikami drogowymi, a według opisu architektoniczno-

budowlanego i przedmiaru robót kostką betonową typu „TRYLINKA ZWYKŁA” z obrzeżem 

betonowym 100x20x6 cm) prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania objętego przedmiotem 

zamówienia.

Odpowiedź:

Nawierzchnia jezdna, czyli pkt 8 planu zagospodarowania należy wykonać z trylinki zwykłej w 

kolorze piaskowym, natomiast nawierzchnię chodnika, czyli pkt 4 i 7 planu zagospodarowania 

należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej w kolorystyce nawiązanej do 

istniejącego chodnika ( kolor piaskowy i grafitowy )

Pytanie 4:

Z uwagi na brak w projekcie zagospodarowania terenu podanego rozwiązania dotyczącego 

odtworzenia po wycince drzew zniszczonego fragmentu nabrzeża betonowego na pow. ok. 30 m2, 

oraz na fakt, że według przedmiaru robót miejsce po wycięciu drzew przed budynkiem należy 

wyłożyć kostką betonową typu „TRYLINKA ZWYKŁA” w ilości 30 m2, prosimy o podanie 

sposobu wykonania odtworzenia lub o potwierdzenie wskazanego w przedmiarze robót 

rozwiązania.

Odpowiedź:

Nawierzchnie po wycince drzew należy wypełnić betonem nawiązującym do istniejącej płyty 

betonowej.

Pytanie 5:

Z uwagi na brak w przedmiarze robót prac wymienionych w projekcie związanych z utwardzeniem 

poz. 4 planu zagospodarowania terenu (rozebranie istniejącego utwardzenia wykonanego z betonu 

monolitycznego, płytek betonowych 50x50 i krawężnika betonowego 100x15x25), prosimy o 

podanie czy w wycenie należy uwzględnić niżej wymienione pozycje kosztorysowe:

KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 60,0

KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 50x50x7·cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 15,0

KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm 
(30*0,1=3,0)

m3 3,0

Odpowiedź:

Tak



Pytanie 6:

Z uwagi na brak w przedmiarze robót prac wymienionych w projekcie związanych z wykonaniem 

pomiędzy ścianą zewnętrzną a ścieżką spacerową pasa zieleni i na środku nawrotki dla 

samochodów osobowych „wyspy” zieleni pokrytej trawą i niską roślinnością krzaczastą, prosimy o 

podanie czy i jakie roboty z tym związane należy uwzględnić w wycenie.

2. Odpowiedź:

3. Nawiezienie humusu i obsianie trawą.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie, czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania jednej warstwy izolacji 

przeciwwilgociowej ściany z folii kubełkowej pomiędzy ścianą fundamentową a izolacją termiczną 

z uwagi na brak możliwości prawidłowego przyklejenia płyt styropianowych do ww. izolacji.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę.

Pytanie 8:

Z uwagi na brak w przedmiarze robót prac wymienionych w projekcie 

lub wynikających bezpośrednio z technologii takich jak: 

 gruntowanie ścian wewnętrznych farbami gruntującymi (tynki nowe),

 malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi (tynki stare i nowe),

 nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawę elewacyjną 

żywiczną i mineralną

prosimy o podanie czy w wycenie należy uwzględnić niżej wymienione pozycje 

kosztorysowe:

NNRNKB 202/1134/2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, farba gruntująca m2 227,745

KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne

m2 227,745

KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne i ościeża

m2 486,026

KNR 23/931/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego i żywicznego 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 236,102

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9:

W niżej wymienionych pozycjach przedmiaru robót stwierdzono błędny obmiar, tzn. powinno być 

451,802 m2, zamiast 347,416 m2: 



W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie zakresu robót objętych przedmiotem 

zamówienia.

Odpowiedź:

Winno się przyjąć obmiar 451,802m2.

Pytanie 10:

Z uwagi na brak w przedmiarze robót dostawy gaśnicy proszkowej ABC 

o masie środka gaśniczego 4 kg w ilości 2 szt., prosimy o podanie czy dostawa gaśnic jest objęta 

przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 11:

Z uwagi na rozbieżność dotyczącą sposobu wykonania instalacji odgromowej (według projektu 

uziom otokowy, a według przedmiaru robót uziom prętowy – 8 szt. prętów dł. 1 m) prosimy o 

wskazanie właściwego rozwiązania objętego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Należy wykonać uziom prętowy.

Pytanie 12:

Z uwagi na rozbieżność dotyczącą sposobu wykonania zwodów pionowych instalacji odgromowej 

(według projektu przewody odprowadzające układać  w rurze RVS28, a według przedmiaru robót 

na wspornikach) prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania objętego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Przewody należy układać w rurze RVS28

Pytanie13:

Z uwagi na brak w przedmiarze robót prac wymienionych w projekcie 

lub wynikających bezpośrednio z technologii takich jak: 

 ułożenie kabla YKY 5x16 mm2 – WLZ pomiędzy rozdzielnicą istniejąca 

a projektowaną rozdzielnicą R.

 ułożenie przewodu HDGs 3x1,5 mm2 do wyłącznika p.poż.,

 montaż wyłącznika p.poż.,

prosimy o podanie czy w wycenie należy uwzględnić niżej wymienione pozycje 

kosztorysowe:

KNR 403/1001/1 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 43,0

KNRW 508/210/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - HDGs 3x1,5 mm2

m 26,0



KNRW 508/210/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne 
od betonu - YKY 5x16 mm2

m 17,0

KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 26,0

KNR 403/1012/3 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 100·mm m 17,0

KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - wyłącznik ppoż. szt 1,0

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14:

Z uwagi na zapis zawarty w projekcie „W całym obiekcie zastosowano oświetlenie awaryjne i 

ewakuacyjne kierunkowe. Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone zostaną w inwertery 1h”  

oraz na brak zaznaczonych na rysunku nr E-01 opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

kierunkowego prosimy o podanie czy obiekt będzie wyposażony w ww. oprawy. Jeżeli tak, to 

prosimy o podanie ilości i parametrów oraz o wskazanie miejsca montażu opraw awaryjnych i 

ewakuacyjnych kierunkowych objętych przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź:

Obiekt nie będzie wyposażony w oprawy oświetlenia awaryjnego, nie należy uwzględniać tej 

pozycji w ofercie.

Pytanie 15:

Czy cena ofertowa ma obejmować również wykonanie pasów zieleni.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu Nr 6.

Pytanie 16:

Czy oferta ma zawierać także dostawę gaśnic o masie 2 kg na każde 100m2.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 10.

Pytanie 17:

Czy w przypadku stwierdzenia w trakcie prac złego stanu lub braku izolacji poziomej budynku, 

inwestor przewiduje zlecenie wykonania izolacji poziomej metodą mikroiniekcji za dodatkową 

zapłatą?.

Nie, wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe.


