
             Modliborzyce 2011-05-18 

Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.4.2011  

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 

 

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego  

na zadanie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich”,  

do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 

113 poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższych wyjaśnień: 

Pytanie nr 1  

Poz. 15 – Podniesienie ścian szczytowych, zastosowano normę KNR 2-020114-02, ilość 5,46m³ 

norma określa m²), czy prawidłowa jest ilość czy jednostka? 

Odpowiedź: 

Poz. 15 kosztorysu ofertowego obejmuje podniesienie ścian szczytowych o grubości 1 cegły.  

Do wyceny przyjęto kubaturę ścian 5,46 m³, zastosowanie KNR2-02 0114-02 wymaga dostosowania 

ilości materiałów i nakładów na robociznę. W/w podstawę można zastąpić KNR2-02 0114-01 „ściany 

w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m z cegieł pełnych  (grubości 1 cegły) 

przyjmując przedmiar 21,84m². Efekt końcowy jest ten sam.   

Pytanie nr 2 

Poz. 17 – norma na wiatrownice blaszane LUXMETAL, u nas wiatrownica drewniana 2,5 x 18 cm 

Odpowiedź: 

Poz. 17 kosztorysu ofertowego, wiatrownica boczna drewniana 2,5 x 18cm, podstawa wyceny  

KNR W 2-02-0511-04 (koszt materiału przyjąć dla wiatrownic drewnianych) 

 

Pytanie nr 3 

Poz. 18 – dotyczy układania papy na podłożu, czy nie należałoby przyjąć normy np. AT 09-01  

Odpowiedź: 

Poz. 18 kosztorysu ofertowego, izolacja z folii wiatroprzepuszczalnej, podstawa wyceny KNR 2-02 

0616-01 Analogia, (koszt materiału przyjąć dla folii wiatroprzepuszczalnej). Zamiana na poz. KNR 

AT-08 jest niewskazana, ponieważ w powyższej normie ujęte są łaty znajdując się w poz. 19 i 20. 

Pytanie nr 4 

Poz. 31 – norma KNNR3 0801-04 dotyczy rozebrania posadzki z płytek na zaprawie, w opisie są 

podokienniki z blachy ocynkowanej, proszę o potwierdzenie zastosowania w/w normy lub 

zaproponowania innej. 

Odpowiedź: 

Poz. 31 kosztorysu ofertowego, rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy na zaprawie 

cementowej, przyjęto nakłady z KNNR 3 0801-04. Alternatywą jest norma KNR 4-01 0535-07 

„rozebranie obróbek blacharskich blachy nie nadającej się do użytku, ogniomurów itp.”, lecz 



uwazamy , że pierwsza norma jest bardziej adekwatna do rzeczywistego nakładu na rozebranie 

podokienników.   

Pytanie nr 5 

Poz. 33 – ujęta norma dotyczy tylko skuwania tynków wewnętrznych. Czy istnieje również 

konieczność skuwania ściany? 

Odpowiedź: 

Poz. 33 kosztorysu ofertowego, skuwanie tynków. Przyjętą normę KNR 4/01 0701-01 Analogia (dla 

tynków wewnętrznych) należy traktować ją jak dla tynków zewnętrznych. Nakłady pracy pozostają 

bez zmian. 

Pytanie nr 6 

Poz. 62 – norma KNNR2 1403-02 dotyczy malowania powierzchni pełnych, a w opisie są balustrady, 

czy nie należałoby zastosować normy KNR4-01 1212-05? 

Odpowiedź: 

Poz. 62 kosztorysu ofertowego, malowanie balustrad schodowych i balkonowych, zamiast przyjętej 

normy KNNR 2 1403-02 można zastosować KNR 4-01 1212-05  

Pytanie nr 7 

Poz. 66 – czy montowane drabinki 2 szt. to te, które występują w pozycji 65 (7,34 m). 

Odpowiedź: 

Poz. 66 kosztorysu ofertowego, montaż drabinek ściennych szt. 2, są to drabinki stalowe wynikające  

z poz. 65  

Pytanie nr 8 

W przedmiarze brak jest pozycji – Praca rusztowań 

 

Odpowiedź: 

Proszę doliczyć czas pracy rusztowań wg KNR 2-02 Rozdział 16.p.5.3 Wg wzoru C = N / : S x W 

Pytanie nr 9 

Czy będzie wykonywana instalacja odgromowa? 

Odpowiedź: 

Proszę doliczyć wykonanie instalacji odgromowej obejmującej montaż wsporników na ścianie i 

dachu, przewodów poziomych na dachu o długości 280,8m, przewodów pionowych na ścianach o 

długości 104,8m z uziomami prętowymi lub z bednarki, z pomiarami i badaniami. Podstawa – wycena 

własna. 

Pytanie nr 10 

Proszę o wyjaśnienie poz. 44 książki przedmiarów dotyczącego demontażu punktów elektrycznych 

Odpowiedź: 

Poz. 44 demontaż punktów elektrycznych. Na ścianach zewnętrznych budynku szkoły znajdują się 

punkty oświetleniowe i wyłączniki które należy zdemontować w związku z wykonaniem docieplenia 

ścian i ponowne zamontować wg (poz. 61). 
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