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Lelów, dnia 31 marca 2020 r. 
 
GR.271.4.2020 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowa budynku SP Drochlin – 

Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015-2020”. 
Numer ogłoszenia: 523896-N-2020 z dnia 16.03.2020 r. 

 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły 
pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści: 

 
 

Zapytanie 1 
 

Pytanie 1 
Poz. 9 d. 1 przedmiaru proszę o podanie wymiarów szybu windowego oraz określenie z jakich materiałów 
ma być wykonany. 
Ad. 1 
Szyb windowy ma wymiar zewnętrzny 1,6x2,0 m . Wykonany ma być z kształtowników stalowych jako 
samonośna systemowa konstrukcja oparta na płycie fundamentowej. Rodzaj użytych kształtowników oraz 
ich układ powinien być zgodny z dokumentacją systemową producenta dźwigu windowego. 
 
Pytanie 2 
Poz. 12d. 1 przedmiaru- proszę o zastosowanie analizy indywidualnej katalogu KNR 4-01 0313-02 lub 0313-
03 (wykucie bruzd dla nadproży), obmiar podać w m3. Obsadzenie nadproży obmiar podać mb. 

Ad. 2 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis 
przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Mają na 
celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób 
wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma 
prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, 
które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej. 
 
Pytanie 3 
poz. 24 d. 1 przedmiaru – czy sufit z GKR na pewno ma być montowany na ruszcie aluminiowym, a nie 
metalowym? Proszę o wyjaśnienia. 
Ad. 3 
Na ruszcie metalowym. 
 
Pytanie 4 
Poz. 37 d.1 przedmiaru – proszę o zastosowanie zamiast analizy indywidualnej katalogu KNR 2-21 0301. 
Ad. 4 
Rododendrony wysokości od 60cm do 100cm. Wsadzone do kwaśnej gleby o objętości min. 10 litrów. 
Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary 
zgodnie z tymi, które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wiedzy technicznej. 
 
Pytanie 5 
Poz. 38 d.1 przedmiaru – proszę o opis ławek parkowych. z jakich materiałów mają być wykonane. 
Ad. 5 
Ławka parkowa z rur stalowych długości deski 150cm. Szerokość siedziska min. 37 cm. Grubość deski min. 
4 cm. 
 

http://www.lelow.pl/
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Pytanie 6 
Poz. 40 d.1 przedmiaru – brak w dokumentacji dokładnych rysunków. 
Ad. 6 
Furtka szerokości 100 cm – rozwiązanie systemowe jako element ogrodzenia panelowego min. H= 1,3m 
max. 1,5m. 
 
Pytanie 7 
Poz. 47 d.2 przedmiaru – proszę o podanie wymiarów stołów wewnętrznych. 
 
Ad. 7 
Stół drewniany w jasnym kolorze o wymiarach minimum wysokość 72-76cm, szer. 140-160 cm, głębokość 
75-80 cm. Materiał: drewno i laminowana płyta MDF szt. 5 
 
Pytanie 8 
Poz. 48 d.2 przedmiaru – proszę o określenia czy chodzi o krzesła zwykła czy z obiciem. 
Ad. 8 
Zamawiający wymaga aby krzesło biurowe posiadało między innymi takie cechy charakterystyczne: posiadło 
metalowe chromowane nogi, posiadało tapicerkę odporną na ścieranie, oraz wyższą odporność na 
zabrudzenia. Krzesło musi posiadać możliwość sztaplowania. nośność krzesła do 120kg.Kolor tapicerki 
należy uwzględnić z zamawiającym przed zakupem krzeseł. 
 
Pytanie 9 
Poz. 49 d.2 przedmiaru – proszę o podanie typu pralki. 
Ad. 9 
Maksymalne wymiary pralki nie mogą przekroczyć 55x60x85 cm; załadunek od przodu; kolor pralki biały; 
sterowanie elektroniczne; wyświetlacz elektroniczny LED; wielkość załadunku od 7 do 9 kg; klasa 
energetyczna A+ + +; maksymalne obroty wirowania nie więcej niż do 1200 obr/min; poziom hałasu nie 
przekraczający 74dB; blokada panelu sterowania, blokad przedwczesnego otwarcia drzwi, ochrona przed 
skokami napięcia; 
 
Pytanie 10 
Poz. 50 d.2 przedmiaru – proszę o podanie wymiarów mebli kuchennych. 

Ad. 10 
Meble kuchenne – zabudowa meblowa L. Szerokość 395 cm, 270 cm, głębokość 60 cm, całkowita długość 
blatu 545cm, szafka narożna 90x90- 1sztuka, szafka podblatowa 60x60 – 5 sztuk, szafka podblatowa 40x60 
– 1 sztuka, szafka podblatowa 45x60 – 1 sztuka, szafka podblatowa typu cargo 20x60 – 1 sztuka, szafka 
zlewozmywakowa 60x80 – 1 sztuka, szafka kuchenna wysoka typu cargo 60x60x180cm – 1 sztuka, szafka 
wysoka kuchenna 60x60x2 – 1 sztuka. Zabudowa wewnątrzblatowa – zlewozmywak dwukomorowy, 
kuchenka indukcyjna 4 palnikowa. Podział na 2 półki. Pod zlewozmywakiem  umieszczone kosze 
systemowe. Okap ścienny. 
 
Pytanie 11 
Poz. 51 d.2 przedmiaru – proszę o określenie wymiarów i ilości poszczególnych mebli. 
 
Ad. 11 

1) Szafka drewniana oszklona, biblioteczka, może być witryna z oszklonymi drzwiami, kolor jasny 2szt.  
2) Stojak na prasę, katalogi, wysokość min. 140, szer. min. 65, metalowy lub drewniany, 1 szt.  
3) Stolik drewniany w kolorze jasnym np. olcha, o długości minimum 100 cm, z półką Szafka metalowa 

na środki czystości  
4) Szafka medyczna dwuskrzydłowa z przeszklonymi drzwiami Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane z szkła, przestawne co 25mm. Uchwyt drzwiowy z 
zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi  

5) Taboret lekarski tapicerowany, wys. 62-80 
6) Kozetka lekarska  

Wymiary minimum: 
Długość: 195 cm 
Szerokość: 70 cm 
Wysokość:  75 cm 
Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 do +45 ° 

7) Stolik zabiegowy 
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Wymiary minimum 
Wysokość, mm 850 
Długość, mm 750 
Szerokość, mm 450 
Półki ze szkła hartowanego 
Kółka do łatwego przemieszczania 
 
Pytanie 12 
Poz. 52 d.2 przedmiaru – proszę o określenie ilości poszczególnych elementów wyposażenia kinezyterapii. 
 
Ad. 12 
Dwie drewniane drabinki o wymiarach dł. min. 195 cm i szer. min. 80 cm Stacjonarny stół do masażu: 
regulacja elektryczna za pomocą pilota; leżysko dwusegmentowe; regulacja wysokości przy pomocy 
ręcznego podnośnika śrubowego; kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej; 
standardowo zagłówek wykonany  z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki; może być wyposażony 
w uchwyt na ręczniki; kółka ułatwiające transport; może być także wyposażony w wąski zagłówek z 
podłokietnikami; długość min 195 cm, szerokość min 68 cm, wysokość regulowana od 49 cm do 95 cm, 
regulacja kątów nachylenia od – 80 do +45 stopni, dopuszczalne obciążenie 200 kg. Tablica do ćwiczeń 
manualnych dłoni jest to stolik do ćwiczeń rehabilitacyjnych nie tylko dłoni, ale także przedramienia i stawów 
ręki. Doskonałe narzędzie w usprawnianiu ręki podczas rehabilitacji pourazowej lub w stanach 
wymagających przywrócenia sprawności po zabiegach chirurgicznych. Stół do terapii zajęciowej z 
zastosowaniem ciężarków, umożliwiających dozowanie siły oporu. Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z 
oporem wyposażona jest: wałek - wykonano z twardego drewna. Posiada trójstopniową średnicę i 
wyposażony jest w linkę do zawieszania obciążników, klapka dłoni - służy do ćwiczeń oporowych zginania 
grzbietowego stawów śródręczno - paliczkowych, uchwyt - służy do zginania nadgarstka grzbietowego lub 
dłoniowego, koło drewniane - służy do powiększania ruchu przedramienia w ćwiczeniach czynnych 
wspomaganych lub z oporem. Obracając uchwytem przymocowanym do płaszczyzny koła wzdłuż jego osi, 
nawijamy lub odwijamy linkę pokonując opór masy obciążnika. W celu stabilizacji przedramienia w czasie 
obracania uchwytem, układamy przedramię w korytku drewnianym na specjalnej miękkiej wkładce, korytko 
drewniane - służy do stabilizacji przedramienia w czasie ćwiczeń kołem. W czasie normalnych ćwiczeń 
korytko ukierunkowane jest swoją dłuższą osią na osi obrotu koła, spirala pionowa - wykonana jest z drutu 
stalowego. W połączeniu z wodzikiem nałożonym na zwoje spirali, służy do powiększania zakresu ruchu 
nadgarstka w ćwiczeniach czynnych z oporem. Materac gimnastyczny, rehabilitacyjny, wymiary 210 cm x 
140 cm szt. 2. 
 
Pytanie 13 
Poz. 53 d.2 przedmiaru – proszę o określenie ilości, wymiarów i materiałów z jakich maja być wykonane 
elementy wyposażenia szatni. 
 
Ad. 13 
Ilość szafek musi być dostosowana min dla 15 osób plus obsługa, zabudowa szatni winna być dostosowana 
do wymiarów pomieszczenia szatni. Pata do wycierania butów podgumowana o wymiarach min. 50 cm. 
Szafki ubraniowe wykonane z płyt HPL na nogach metalowych lub wiszące, 
 
- głębokość szafki 40cm, 
- wysokość szafki 150cm, 
- szerokość szafki ~27cm, 
- wysokość nóg 47cm,w przypadku szafek wiszących wzniesienie ponad posadzkę 47cm, 
- każda szafka wyposażona w haczyki umożliwiające zawieszenie ubrań oraz półkę, 
- drzwi zamykane na klucz, 
- kolorystyka do uzgodnienia, 
- ławka systemowa zintegrowana z szafkami lub wolnostojąca , podstawa metalowa lakierowana proszkowo, 
siedzisko z MDF, listew drewnianych lub winylowych, sumaryczna długość ławki 270cm, wysokość 45cm, 
głębokość ~35cm, 
- stopki do wykładzin winylowych, 
 
Pytanie 14 
Poz. 54 d.2 przedmiaru – proszę o podanie wymiarów biurka. 
Ad. 14 
Biurko drewniane lub metalowe proste, kolor biały, wymiary minimum wys. 75 cm, szer. 110 cm. 
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Pytanie 15 
Poz. 55 d.2 przedmiaru – proszę o określenie rodzaju kanapy. 
Ad. 15 
Kanapa o szerokości minimum 180 cm, wysokość min. 80 cm, głębokość min. 90 cm, siedzisko głębokość 
45-50cm, obicie materiałowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Dopuszczenie do użyteczności 
publicznej. Ze względu na przeznaczenie obiektu zestawy mebli tapicerowanych nie mogą stwarzać 
zagrożenia „zapadania się” w zbyt miękkie i głębokie siedziska osób użytkujących placówkę. 
 
Pytanie 16 
Poz. 63 d.3.2 do 67 d. 3.2 przedmiaru – proszę o zastosowanie zamiast analizy indywidualnej katalogu KNR 
5-08 0401-02. 
Ad. 16 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis 
przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Mają na 
celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób 
wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma 
prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, 
które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej. 
 
Pytanie 17 
Brak w przedmiarze robót pozycji dot. wywozu i utylizacji gruzu. Proszę o dodanie do przedmiaru 
odpowiednich pozycji wraz z określeniem odległości wywozu tego gruzu. 
Ad. 17 
Wykonawca jest zobowiązany do postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 701) i ustawy 
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 1396); Wg. ustawy o odpadach Art. 3 
ust. 1 pkt. 32 poprzez wytwórcę odpadów – „rozumie się przez to każdego, którego działalność lub 
bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto 
przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu 
tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, 
który świadczy usługę…” A więc to Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady 
rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z jego umowy z podmiotem, który odbiera 
od niego odpady. Wykonawca musi byś w tzw. systemie BDO. 

 
Zapytanie 2 

 

Pytanie 1.  Proszę o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółowego projektu 
szybu windowego.  

Ad. 1 
Szyb windowy ma wymiar zewnętrzny 1,6x2,0 m . Wykonany ma być z kształtowników stalowych jako 
samonośna systemowa konstrukcja oparta na płycie fundamentowej. Rodzaj użytych kształtowników oraz 
ich układ powinien być zgodny z dokumentacją systemową producenta dźwigu windowego. 
 
 

Zapytanie 3 
 

Pytanie 1.  Poz. 27 d.1 przedmiaru – proszę o zmianę jednostki obmiaru z m2 na ha. Obmiar powinien 
wynosić 0,025 ha.  

Ad. 1 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis 
przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Mają na 
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celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób 
wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma 
prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, 
które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej. 
 

Pytanie 2.  Poz. 34 d.1 przedmiaru – proszę o zmianę jednostki obmiaru z m2 na ha. Obmiar powinien 
wynosić 0,011 ha.  

Ad. 2 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis 
przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Mają na 
celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób 
wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma 
prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, 
które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej. 
 

Pytanie 3.  Poz. 46 d.1 przedmiaru - proszę o zastosowanie zamiast analizy indywidualnej katalogu 
KNR 2-02 2112 02-03, proszę również o podanie dokładnych wymiarów schodów. 

Ad. 3 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis 
przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych. Mają na 
celu ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób 
wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma 
prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, 
które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej. Należy również 
uwzględnić wykonanie nowej barierki, poręczy schodowej ze stali nierdzewnej. Zamawiający dołączył 
rysunek wykonawczy barierki. 
 

Pytanie 4.  Poz. 147 d.4.1 przedmiaru – do tej pozycji należy doliczyć pozycję KNR-W 2-02 1030-01 – 
szafki zlewozmywakowe szt. 2. 

Ad. 4 
Należy uwzględnić. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz 
skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz 
wiedzy technicznej. 
 

Pytanie 5.  Poz. 151 d.4.1 przedmiaru – wg przedmiaru należy zamontować baterie natryskowe w ilości 
2 szt. Brak w przedmiarze pozycji dot. montażu brodzików i kabin prysznicowych. Proszę o wyjaśnienia. 

Ad. 5 
Należy uwzględnić. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz 
skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz 
wiedzy technicznej. 
 

Pytanie 6.  Poz. 154 d.4.1 przedmiaru - proszę o podanie typu i średnicy zaworu antyskażeniowego. 

Ad. 6 
Zawór antyskażeniowy DN 40 typ BA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja 
projektowa. 
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Pytanie 7.  Brak w przedmiarze pozycji dot. podejść dopływowych pod zawory i baterie. 

Ad. 7 
Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary 
zgodnie z tymi, które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wiedzy technicznej. 
 

Pytanie 8.  Brak w przedmiarze pozycji dot. podejść odpływowych fi 50 i 110. 

Ad. 8 
Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary 
zgodnie z tymi, które wynikają z projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej oraz wiedzy technicznej. 
 

Pytanie 9.  Czy pomieszczenia WC należy wyposażyć w dozownik na mydło, suszarki do rąk, pojemniki 
na papier toaletowy, itp.? 

Ad. 9 
Zamawiający nie przewiduje od wykonawcy wyposażenia w drobne elementy.  
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