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Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień 04.04.2014r pn.: Budowę Przedszkola
Publicznego  z zagospodarowaniem terenu w Woli Rzędzińskiej 
 

                   Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych /Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 28 i
28 .03.2014r: 
obmiar 11,96m2 a powinno być 5,98m2 – 1 szt. drzwi DwAIu180. 

Pytanie 1 
Czy technologia kuchni – wyposażenie , jest częścią zamówienia i należy je wyceniać?
Odp. Tak  jest częścią zamówienia i należy je wyceniać. 

Pytanie 2 
Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia w następującym zakresie: 
„Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  jeżeli  wykaże  się  doświadczeniem  w
wykonaniu jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu – budowa obiektów kubaturowych
o wartości robót nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę j.w. Warunki pozostają zgodnie z zapisem SIWZ. 

Pytanie 3
Jakiej klasy szkło bezpieczne  w drzwiach zewnętrznych oraz wewnętrznych aluminiowych?
Odp. Klasę szkła przyjąć minimum P2A. 

Pytanie 4 
W przedmiarach  robót  „Przedszkole  -Wykończenie”  występują  rozbieżności   w  porównaniu  z
zestawieniem stolarki oraz rzutem parteru tj:
a) pozycja przedmiaru nr 220 przyjęto drzwi DwAlu 180 – 2 sztuki – ilość 11,96m2, a według
dokumentacji 1 sztuka, 
b)  Pozycja  przedmiaru  nr  230  przyjęto  drzwi  DzAlu  90  –  1  sztuka-ilość  2,,81m2,  a  według
dokumentacji – 2sztuki. 
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru. 

Odp. W celu zachowania porównywalności ofert do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.



Pytanie 5
Brak  nakładów  na  wykonanie  schodów  strychowych.  Prosimy  o  uzupełnienie  przedmiaru  o
odpowiednią pozycję. 
Odp. Należy wycenić schody typu Fakro o odporności ogniowej EI60 – 1sztuka – wg kalkulacji
indywidualnej.  

Pytanie 6 
Zwracamy się  z  prośba o zamieszczenie na Państwa stronie szczegółowych przedmiarów robót
(wyliczenia) aby stwierdzić czy podane dotychczas wynikowe ilości są prawidłowe. 

Odp. Należy wycenić na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ. 


