
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 
 
Znak sprawy:  ZP.26.4.2017 

Zochcinek, dnia 11 lipca 2017 roku 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

                                                                                                  którzy pobrali SWIZ 

Wyjaśnienie treści SWIZ  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                

w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu 

Pomocy Społecznej w Opatowie” 

 

 Zamawiający – Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, działając 

na podstawie art. 38 ust, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164               

z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące problemy ( pytania) związane                                

z przygotowaniem oferty na realizację przedmiotowego postępowania przetargowego. 

I. Prosimy o dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę  

II. Zgodnie z art.31.ust.1.lub ust.2 Ustawy PZP  Zamawiający opisuje przedmiot 

zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie                      

z dyspozycją art.31 pkt 4 Ustawy PZP , Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu 

z dnia 2 września 2004 r w§ 4.1określił , z czego składa się dokumentacja 

projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia, a w §5.1 cytowanego 

Rozporządzenia określił,         że projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać 

projekt budowlany z zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

oferty przez wykonawcę i realizacji robót. 

    Dostarczona dokumentacja dla przedmiotowego postępowania przetargowego nie 

spełnia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004 r, a tym samym uniemożliwia przygotowanie oferty, gdyż nie zawiera projektu 

wykonawczego. Wykonawca nie może się domyślać, powinien mieć przekazaną czytelną 

i kompletną dokumentację oraz określony jednoznacznie zakres robót  do realizacji. 

Prosimy zatem o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy. 

III. Poza tym, po wizycie na obiekcie , przekazujemy następujące pytania : 
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ROBOTY BUDOWLANE. 

1.  Stwierdzamy, że dołączona do przetargu dokumentacja inwentaryzacyjna jest 

niezgodna ze stanem istniejącym. Prosimy o aktualizację. 

2. Stwierdzamy, że załączony przedmiar do przetargu nie można nazwać pomocniczym, 

gdyż brak w nim podstawowych zakresów robót i nie określa przedmiotu zamówienia.  

3. Brak dokumentacji aranżacji wnętrz lub informacji na załączonej dokumentacji 

dotyczących : 

- sufitów podwieszanych - w których pomieszczeniach należy zamontować stropy 

podwieszane i jaki rodzaj stropów (z płyt g-k czy rozbieralny zwykły/ higieniczny). 

Wg przekroju budynku  wynika, że stropy podwieszane występują na całości obiektu. 

W kosztorysie jest tylko 837 m2. 

-  glazury - w których pomieszczeniach należy ułożyć glazurę. Wg opisu techn. tylko  

w      łazienkach, wc, i pom. porządkowych. Prosimy o potwierdzenie. 

- stolarki drzwiowej - w zestawieniu stolarki nie ma opisu drzwi – aluminiowe czy 

drewniane czy stalowe. Brak ich oznaczeń co utrudnia sprawdzenie i lokalizację 

stolarki, a tym samym wycenę. 

- brak oznaczenia wyburzeń  ścian i przekuć 

4. Prosimy o wyjaśnienie jaki strop należy wykonać nad częścią parteru?                                 

W dokumentacji konstrukcyjnej Teriva 4.0/3,  a w architektonicznej Teriva 6.0. 

5. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być wykonane ścianki 

działowe z bloczków H+H (jak w opisie) czy z płyty g-k na ruszcie stalowym (jak w 

SIWZ i w kosztorysie)? 

6. W opisie konstrukcji jest opisany wieniec W1,  brak go na dokumentacji. Co to za 

wieniec? 

7. Prosimy o określenie parametrów wykładziny podłogowej pcv oraz parametrów drzwi 

drewnianych zwykłych (jaka okleina, kolor, konstrukcja skrzydła). 

8. Z czego mają być wykonane ścianki działowe w kabinach WC. Brak w opisie i 

przedmiarach. 

9. Prosimy o zamieszczenie rysunku oraz opisu materiałów szafy wnękowej np. typu 

Komandor. Czy podany przedmiar w kosztorysie dotyczy m2 czy szt.? Prosimy                     

o podanie ilości w sztukach. 

10. Czy pozostałe meble widoczne na rysunkach wchodzą w zakres przetargu? Brak                    

w przedmiarach i opisach. 

11. Prosimy o podanie wymiarów drzwiczek rewizyjnych.  
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12. W kosztorysie rozdzielenie typu okładzin podłóg (pcv, gres) jest niezgodne                            

z dokumentacją. Brak przedmiaru na posadzkę jadalni. 

13. Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie robót zewnętrznych? Jeżeli tak to 

prosimy o uzupełnienie przedmiarów i opisów dotyczących : 

-  elewacji budynku oraz parapetów zewnętrznych 

-  dachu i obróbek blacharskich – brak podsufitki, oraz remont odwodnienia dachu 

-  wykończenia istniejących daszków zewnętrznych 

-  wykończenia istniejących schodów 

-  wykonanie nowych dojść do budynku 

-  wykończenia ścian studzienek doświetlających piwnice 

14. Wg opisu architektonicznego zaprojektowano szklane daszki nad drzwiami 

zewnętrznymi do pom. 0/29, 0/32 . Brak w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie. 

15. Brak przedmiarów na roboty ziemne związane z wykonaniem 2 szt. schodów 

terenowych oraz przedmiarów na skarpowanie terenu przy pomieszczeniu nr 07. 

16. W projekcie schody terenowe wykończone są kostką betonową i obrzeżami. W 

kosztorysie ujęte są schody jako betonowe bez wykończenia. Prosimy o decyzję i 

uzupełnienie przedmiarów. 

17.  Brak przedmiarów na wykonanie i wykończenie murków oporowych z bloczków 

betonowych przy nowoprojektowanych schodach terenowych. 

18. Brak przedmiarów na roboty ziemne związane z wykonaniem nowych ław 

fundamentowych. 

19. Brak przedmiarów na naprawę podłoża po wykonaniu nowych stóp. 

20. Czy wykończenie ścian (tapety, glazura) i posadzek (gres, pcv) w istniejącej części 

pralni objętej zakresem zamówienia pozostaje bez zmian? Brak przedmiarów na 

roboty rozbiórkowe oblicowania ścian i posadzek oraz wykucia ościeżnic. 

21. Na parterze i w części piwnic ściany oblicowane są glazurą. Czy należy ją skuć? Brak 

przedmiarów na skucie glazury oraz uzupełnienia tynków po jej skuciu. 

22. Brak przedmiarów na wykucie i naprawę gniazd w celu montażu belek Teriva. 

23. Brak przedmiarów na rozbiórkę zabudowy poddasza z płyt OSB. 

24. Brak przedmiarów na utylizację gruzu. 

25. Brak przedmiarów na montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu. 

26. Brak przedmiarów na wykonanie izolacji i wylewek pod posadzki na poddaszu (w 

części nowej po ułożeniu stropów Teriva – przekrój G). Prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów. 
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27. Brak przedmiarów na malowanie ścian i stropów w poziomie piwnic. Prosimy o 

uzupełnienie. 

28. Brak przedmiarów na naprawy ścian, podłóż, stropów i dachu po wykonaniu nowych 

instalacji. 

29. W piwnicach w sąsiedztwie tunelu komunikacyjnego widoczne są na tynkach miejsca 

po zaciekach . Prosimy o podanie rozwiązania co należy z nimi zrobić oraz o 

uzupełnienie przedmiarów. 

30. Czy istniejące okna (oprócz tych wskazanych w zestawieniu) pozostają bez zmian?  

31.  W oknach brakuje klamek, osłonek na zawiasy i odwodnienia. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiarów na przegląd i uzupełnienie braków w stolarce okiennej. 

32. Czy w istniejących oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowalne? Brak 

przedmiarów, prosimy o uzupełnienie. 

33. Na poddaszu są zamontowane okna stałe., a nie jak w zestawieniu rozwieralno-

uchylne. Prosimy o podjęcie decyzji co z tymi oknami. Jeżeli będzie trzeba je 

wymienić to prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów. 

34.  Czy okna połaciowe dachowe pozostają bez zmian? Brak ich w zestawieniu. 

35.  W przypadku wykonywania nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych tynki 

istniejących ścian ulegną dużemu zniszczeniu i należy wykonać naprawę powierzchni. 

Technologia wskazana w kosztorysie (1 x gładź) jest niewystarczająca do 

prawidłowego wykonania powierzchni tynków. Prosimy o podanie rozwiązania 

zamiennego. Proponujemy 2 x gładź. 

36. W pomieszczeniach w poziomie piwnic usytuowane są kanały kablowe. Prosimy o 

podanie rozwiązania co należy z nimi zrobić oraz o uzupełnienie przedmiarów. 

37. W poziomie piwnic w sąsiedztwie tunelu komunikacyjnego istnieje różnica poziomów 

śr. 30 cm. Prosimy o podanie rozwiązania oraz o uzupełnienie przedmiarów. 

38. W piwnicach w  pom. 0/35 (dawnym szybie windowym) brak stropu oraz podłoża 

(podszybie). Prosimy o podanie rozwiązania oraz o uzupełnienie przedmiarów. 

39. W piwnicach stwierdzamy kolizję nowoprojektowanego zejścia do pom. 0/29 z 

istniejącym tunelem komunikacyjnym. Czy budynek DPS ma mieć połączenie ze 

szpitalem? Prosimy o podanie rozwiązania. 

40. W SIWZ w zakresie robót w pkt. 2.2 są  izolacje poziome  ścian. Prosimy o wskazanie 

miejsc wykonania tej izolacji i uzupełnienie przedmiaru. 
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ROBOTY SANITARNE 

1. Instalacja wentylacji mechanicznej: 

a) Czy istniejącą instalację wentylacji mechanicznej należy zdemontować? Jeśli tak to 

prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o inwentaryzację, a przedmiaru o 

roboty demontażowe i reperacje. 

b) Które elementy wentylacyjne na dachu (typu wyrzutnie, czerpnie) należy zostawić, a 

które zdemontować? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzacje, a 

przedmiaru o roboty demontażowe i reperacje. 

2. Instalacja centralnego ogrzewania: 

a) Czy istniejącą instalację c.o. należy zdemontować? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej o inwentaryzację, a przedmiaru o roboty demontażowe i 

reperacje. 

3. Instalacja wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej: 

a) Czy istniejącą instalację wody należy zdemontować? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej o inwentaryzację, a przedmiaru o roboty demontażowe i 

reperacje. 

4. Które instalacje cieplne jako tranzytowe prowadzące z kotłowni do budynku 

projektowanego DPS pozostawić, a które zdemontować? Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej o inwentaryzację, a przedmiaru o roboty demontażowe i 

reperacje. 

5. Instalacja hydrantowa: 

a) Czy istniejącą instalację hydrantową należy zdemontować? Jeśli tak to prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji projektowej o inwentaryzację, a przedmiaru o roboty 

demontażowe i reperacje. 

6. Instalacja  kanalizacji sanitarnej: 

a) Czy istniejącą instalację wody należy zdemontować? Jeśli tak to które fragmenty w 

piwnicach należy zostawić, a które zdemontować? Które kratki ściekowe w posadzkach i 

koryta odwadniające zostawić, a które zdemontować? Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji projektowej o inwentaryzację, a przedmiaru o roboty demontażowe i 

reperacje. 

ROBOTY ELEKTRYCZNE. 

1. W przedmiarze robót w poz. 227, 228, 229, 230, 231 i 516 ujęto oprawy które nie 

występują w załączonej dokumentacji projektowej, natomiast w projekcie występują 

oprawy nie ujęte w przedmiarze. Prosimy o określenie które oprawy i w jakich 

ilościach przyjąć ostatecznie do wyceny. 

2. W przedmiarze robót poz. 302 i 302 nie podano ilości i parametrów urządzeń do 

wyceny. Bez tego późniejsze ustalenia Wykonawcy i Inwestora mogą być całkowicie 

rozbieżne co przy ryczałcie stanowić będzie duży problem. 

3. W przedmiarze robót brak instalacji w szybie windowym (oświetlenie, gniazda). 

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót . 

4. W budynku są ułożone 2 kable do obecnej RG. W przedmiarze brak demontażu tych 

kabli. 

Prosimy o dodanie do przedmiaru. 

5. W poz. 220 i 503 przedmiaru robót ujęto po 1 szt. czujek ruchu natomiast w projekcie 

występują 3 rodzaje czujek w łącznej ilości 26 szt. Proszę o informację do czego służy 

przedmiar robót i ile czujek przyjąć do wyceny?   
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   PROJEKT UMOWY. 

W §20 dotyczących kar  umownych : 

Zaproponowana wysokość kar w stosunku do wykonawcy  jest rażąco wysoka w 

porównaniu do kar do jakich zobowiązany jest Zamawiający. 

Proponujemy obniżenie w pkt 1. wysokości kar umownych odpowiednio :  

w ppkt. 1 – 0,2 % wynagrodzenia brutto 

w ppkt. 2 – rezygnację z naliczania kar 

w ppkt. 3 – 6  - 0,2 % wynagrodzenia brutto 

W § 20 pkt 4 proponujemy rezygnacje z zapisu – jest to zapis niezgodny z KC . 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące problemy (pytania) związane z 

przygotowaniem oferty na realizację przedmiotowego postępowania przetargowego. 

ROBOTY SANITARNE 

1. Instalacja centralnego ogrzewania 

W dokumentacji projektowej załączonej do przetargu w instalacji centralnego 

ogrzewania zamiast rysunku rzutu piwnic instalacji c.o., jest rzut piwnic instalacji 

ppoż hydrantowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.  

 

Pytanie nr 3 

Wg. przedmiaru w poz 5 ilość stropu Teriva to 140 m2 natomiast wg projketu (strona 61 ) jest 

240 m2 .Proszę o poprawienie przedmiaru. 

 

Pytanie nr 4 

 

1. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących dostawy i montażu wyposażenia 

technologicznego, zgodnie z projektem wykonawczym technologii. Czy wyposażenie 

technologiczne jest objęte przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru robót. 
 

2. Przedmiar robót – branża sanitarna – Zgodnie z opisem do projektu technicznego 

branży sanitarnej należy zamontować za grzejnikami ekrany grzejnikowe 

styropianowo-aluminiowe odbijające ciepło od ściany zewnętrznej. W przedmiarze 

robót nie uwzględniono takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. 
 

Pytanie nr 5 

Wg projektu wykonawczego stolarka drzwiowa podlegająca wymianie wynosi 

295,56 m2 natomiast w przedmiarze wynosi raptem 244 m2 , natomiast zupełny brak 

wymiany okien , w zakresie robót budowlanych tego nie uwzględniacie a w projekcie jest 

wzmianka ze część okien podlega wymianie a konkretnie O1a , O2a ,01*,02*,014* . Proszę o 

uzupełnienie przedmiaru. 
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Pytanie nr 6 

Wg zestawienia projektowego powierzchnia do wykonania terakoty to 506,32 m2, natomiast 

wg przedmiaru to 435 m2 .  Ponadto brak pozycji o demontażu niektórych drzwi i okien . 

(proszę o wyjaśnienie tego) Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

 

 

Odpowiedź na pytania 

W odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące problemów (pytań) związanych  

z przygotowaniem oferty na realizację przedmiotowego postępowania przetargowego 

umieszczamy projekt wykonawczy – zaktualizowany przez projektanta Krzysztofa 

Buczyńskiego – FUH Kreska, który rozwieje wszelkie wątpliwości co do zakresu 

przygotowywanej oferty.  

Nadmieniamy, że podstawą wykonania oferty jest projekt wykonawczy, a przedmiar 

robót jest jedynie elementem pomocniczym umożliwiającym wykonanie potencjalnym 

Oferentom kosztorysów ofertowych nie różniących się  kolejnością robót i zawartością treści 

opracowania, co umożliwi zamawiającemu łatwiejszą i bardziej precyzyjną ocenę 

przygotowanych i złożonych ofert. 

Załącznik: 

- zaktualizowany projekt wykonawczy  

(link: http://zochcinek.pl/zamowienia_publiczne/2017/dps_opatow/aktualizacja.zip ) 

 

Odpowiedź dotycząca projektu umowy 

Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian. 

 

W nawiązaniu do pytania dotyczącego pozwolenia na budową w załączeniu 

umieszczamy jego skan. 

Załącznik: 

- pozwolenie na budowę 

(link: http://zochcinek.pl/zamowienia_publiczne/2017/dps_opatow/pozwolenie.pdf ) 

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany miejsca oraz 

terminu składania i otwarcia ofert. 

 

 

 

p.o. Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 

/-/ Jarosław Basak 

 

http://zochcinek.pl/zamowienia_publiczne/2017/dps_opatow/aktualizacja.zip
http://zochcinek.pl/zamowienia_publiczne/2017/dps_opatow/aktualizacja.zip
http://zochcinek.pl/zamowienia_publiczne/2017/dps_opatow/pozwolenie.pdf
http://zochcinek.pl/zamowienia_publiczne/2017/dps_opatow/pozwolenie.pdf

