
 

Wg rozdzielnika 

 

 

 

IR -271.4.2015   

Tarnów dnia 31-03-2015 r.  

 

 
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jodłówce –Wałki  
ogłoszonego na dzień 08-04-2015 r.   
 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych 

/Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienia: 

 

 Do zapytania z dnia 27-03-2015 r. 

 

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej : 

W celu prawidłowego doboru wyposażenia proszę o uszczegółowienie opisu technologii 

kuchni i podanie jak największej ilości danych, np.: moc, materiał z jakiego muszą być 

wykonane itp., 

Odpowiedź: Przyjąć wyposażenie kuchni ze stali nierdzewnej technologia kuchni zgodnie z 

rys. 19 architektura. 

 

Brak dokumentacji zagospodarowania terenu (chodniki, dojścia, nawierzchnie), 

Brak projektu ogrodzenia w szczególności rysunków: przęseł, furtek i bram z profili 

stalowych. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.  Zakres robót związanych z utwardzeniem 

nawierzchni i wymianą istniejącego ogrodzenia wykonany będzie na zgłoszenie budowlane.  

 

Brak projektu przyłącza wody do budynku. 

Odpowiedź: Przyłącz wody do budynku jest ujęty w dokumentacji. 

 

2. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania (uzupełnienie przedmiaru): 

a) kanalizacja sanitarna:  

Brak w przedmiarze studni betonowych K-K3 (dodatkowo malowanie abizolem zgodnie z 

pkt. 5.2 projektu), 

Czy studnia K3 jest projektowana i jaką spełnia funkcję (co ma być do niej podłączone ?), 

Brak pozycji w przedmiarze przyłącza od budynku do studni K2, 

Brak w przedmiarze obsypki na kolektorze kanalizacji sanitarnej, 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem. 

 

b) montaż armatury (kanalizacja sanitarna)  :brak w przedmiarze przycisków spłukujących dla 

ustępów zawieszanych. 

Odpowiedź: Uwzględnić w przedmiarze w poz. 33 

 

c) instalacja deszczowa: 

brak pozycji przedmiaru dla odprowadzenia wody z rur spustowych R1-R16 do studni S1-S12 

(wykopy, rury, kształtki, czyszczaki, wejścia do studni itp.) 



brak w pozycji 56 przedmiaru 4 studni S9-S12 (dodatkowo dla wszystkich studni brak 

malowania abizolem  zgodnie z pkt. 5.2 projektu), 

brak w przedmiarze obsypki dla kanalizacji deszczowej, 

brak w przedmiarze warstw żwirowych (studnie chłonne S10-S12) pkt. 5.3 projektu, 

brak w przedmiarze rur ochronnych na kolizjach sieci 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem. 

 

d) przyłącz wody:  brak w przedmiarze obsypki 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem. 

 

3. W związku z tym, że przedmiar ma charakter pomocniczy proszę o wyrażenie zgody na 

możliwość korygowania przedmiaru i wprowadzania nowych pozycji (wiąże się to z błędami 

wyliczeń w kilku pozycjach zamieszczonego przedmiaru). 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. XV ust. 3 siwz udostępnione Wykonawcom przedmiary traktuje 

się jako dokumenty pomocnicze. Wycenę robót prosimy przedłożyć w układzie 

kosztorysowym jak załączony przedmiar /kosztorys uproszczony/. W razie konieczności 

wprowadzenia dodatkowych pozycji w kosztorysie można je umieszczać we wskazanym 

przez Zamawiającego miejscu /w ramach odpowiedzi na zapytanie/ lub na końcu właściwego 

działu/kosztorysu.   

 

 

Do zapytania z dnia 27-03-2015 r. 

Z uwagi na obszerny zakres postępowania i konieczność pozyskania ofert handlowych na 

roboty w branżach towarzyszących (np. sanitarnej) oraz materiały, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o stosowne przedłużenie terminu składania ofert w celu przygotowania oferty do 

przetargu w sposób rzetelny i kompleksowy. Prosimy o zwrócenie uwagi, że czas na 

przygotowanie oferty przetargowej wypada w okresie świat Wielkanocnych, w związku z 

czym duża ilość firm, hurtowni oraz dostawców materiałowych nie pracuje. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu otwarcia ofert. Termin od 

opublikowania ogłoszenia do planowanego otwarcia jest dłuższy od ustawowego o 4 dni. 

 

 

Do zapytania z dnia 27-03-2015 r. 

W związku z planowanym udziałem naszego przedsiębiorstwa w  postępowaniu 

przetargowym na wykonanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 

Jodłówce – Wałki” zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na 

niżej wymienione pytania i zagadnienia zaistniałe w związku z rozbieżnościami pomiędzy 

dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia a kosztorysem 

inwestorskim. Szczegółowe wyjaśnienia Zamawiającego skutkować będą ty, iż złożone oferty 

będą w pełni porównywalne, przy czym udzielnie odpowiedzi typu należy ująć w kosztach 

ogólnych lub temu podobnych, skutkować może wyłonieniem oferenta, który nie dokona 

wyceny wszelkich niezbędnych do wykonania zadania prac i czynności. 

Mając to na uwadze prosimy o udzielnie odpowiedzi na tematy: 

 

1. Prosimy o wskazanie wysokości palisad betonowych (poz. 710 oraz 1200 przedmiaru). 

Odpowiedź: przyjąć palisadę  wys. 100 cm. 

 

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki dotyczące ogrodzenia (elementy 

betonowe, elementy z profili stalowych, furtki, bramy) 



Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.  Zakres robót związanych z 

utwardzeniem nawierzchni i wymianą istniejącego ogrodzenia wykonany będzie na 

zgłoszenie budowlane. 

 

3. Brak nakładów na wypełnienie pustaków ogrodzeniowych betonem. Prosimy o 

podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnione w poz. 330 przedmiarów. 

 

4. W przedmiarze wskazano izolację przeciwwilgociową na gruncie z folii 

polietylenowej. Prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętego rozwiązania. 

Odpowiedź: Nie ujmować folii, poszczególne warstwy posadzek wycenić zgodnie z 

projektem. 

 

5. Brak nakładów na wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych (SPIRO) poz. 460 

przedmiaru. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie. 

 

6. Brak nakładów na systemowe listwy elewacyjne BONI, ewentualnie narożników. 

Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie. 

 

7. Brak nakładów na dostawę o montaż wkładu kominowego do pieca kondensacyjnego. 

Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie. 

 

8. W dokumentacji projektowej (rozwinięcie przekroju lit. B) wskazano wykonanie na 

stropie szlichty gr. 2 cm. W przedmiarze brak takich nakładów. Prosimy o podanie 

podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem. 

 

9. Brak nakładów na dostawę i montaż wyłazu na strych. Prosimy o podanie podstawy 

kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Wyłazu nie wyceniać –jest wykonany. 

 

10. W dokumentacji projektowej nie przewidziano oddymiania klatki schodowej. Prosimy 

o potwierdzenie poprawności takiego rozwiązania. 

Odpowiedź: Nie wyceniać w ofercie. 

 

11. Brak nakładów na uwidoczniony w projekcie styropian spadkowy parapetów 

zewnętrznych. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w 

robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie robót. 

 

12. Brak nakładów na połączenie rur spustowych z kanalizacji deszczową oraz wykonanie 

obudowy odcinka w/w kanalizacji, co uwidoczniono na profilu kanalizacji. Prosimy o 

podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie robót. 

 



13. W specyfikacji wskazano, iż zakresem robót jest wykonanie między innymi geodezji 

powykonawczej. W przedmiarze brak nakładów na jej wykonanie. Prosimy o podanie 

podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie robót wg własnej kalkulacji. 

 

14. Brak nakładów na wykonanie balustrady istniejącego wejścia do szkoły. Prosimy o 

podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić zgodnie z dokumentacją. 

 

15. Brak nakładów na uwidocznioną w projekcie rozbiórkę istniejących schodów oraz 

zadaszenia nad wejściem. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów 

dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie. 

 

16. Brak nakładów na wyrównanie poziomów posadzki po rozebraniu istniejącej części 

sanitarnej. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie. 

 

17. W zamieszczonym zestawie wyposażenia kuchni nie uwzględniono uwidocznionych 

w projekcie technologii szafek BHP na odzież wierzchnią i roboczą, zaworów ze 

złączką, podblatowego kosza na odpadki pod stołem sortowniczym oraz elementów 

niezbędnych dla okapu (komin, wentylator, łapacze tłuszczu, oświetlenie itp.). 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem. 

 

18. Brak nakładów na wymianę części gruntu poniżej posadowienia przy podbiciu 

fundamentów, jak też brak w tym zakresie nakładów na roboty izolacyjne i 

zabezpieczające oraz prawidłowe skolektorowanie rur spustowych i odprowadzenie 

wód opadowych, co wskazano w projekcie. 

Odpowiedź: Wycenę sporządzić zgodnie z projektem. 

 

Udzielając odpowiedzi na w/w pytania prosimy o przewidzenie niezbędnego 

dodatkowego czasu, koniecznego na pozyskanie wycen i ofert uwzględniających 

wprowadzone przez  Inwestora zmiany. 

Odpowiedź: 
 

 

 

Do zapytania z dnia 30-03-2015 r :  

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej : Wentylacji mechanicznej. 

Odpowiedź: Opis wentylacji znajduje się w projekcie instalacji CO kotłownia str. 7 i 

projekcie budowlanym-wykonawczym. 

 

2. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania (uzupełnienie przedmiaru): 

W zakresie przetargu jest technologia kuchni, czy dla innych pomieszczeń typu szatnie, 

jadalnia itp. należy przewidzieć wyposażenie w meble/sprzęt, jeśli tak proszę o uzupełnienie 

Odpowiedź: Nie wyceniać innych pomieszczeń. 

 

Brak w przedmiarach wentylacji mechanicznej (kanałów „spiro”, urządzeń/wentylatorów) 

zgodnie z opisem – branża - „kotłownia” str. 7 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem. 



 

Brak w przedmiarach wentylacji dla pomieszczenia kotłowni (kanał fi 160, nawietrzak 

podokienny)  

Odpowiedź: Należy ująć w wycenie. 

 

Brak głowic termostatycznych dla grzejników łazienkowych oraz grzejników „K” (10szt) 

Odpowiedź: Należy ująć w wycenie 

 

Czy zabezpieczenie kanalizacji deszczowej (od S3 do S9) pod budynkiem zgodnie z pkt. 5.4 

opisu projektu zostało już wykonane ? 

Odpowiedź: Tak zostało wykonane. 

 

 

 

Do zapytania z dnia 30-03-2015 r :  

Pytanie nr 1 

SIWZ zawiera niepełny opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert tj. 

Cena 95%, okres gwarancji 5%. Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru: 

Punkty za kryterium „cena”: 

Wx = (Cmin : Cx) x waga kryterium,  gdzie: Wx ilość punktów przyznanych danej ofercie za 

cenę brutto, Cx –cena rozpatrywanej oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „gwarancja” na następujących 

zasadach: 

a) Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 

miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy jako oferty niezgodnej ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

b) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany 

minimalny okres (36 miesięcy), na następujących zasadach: 

-oferta zawierająca okres gwarancji równy 60 miesięcy (5 lat) – 2 pkt. 

-oferta zawierająca okres gwarancji równy 120 miesięcy (10 lat) -5 pkt. 

Proszę uzupełnić opis kryteriów o wzór:  Wy= (Gy: Gmax) x waga kryterium, 

Gdzie: Wy –ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres gwarancji,  

Gy –okres gwarancji rozpatrywanej oferty,  

G max –maksymalny okres gwarancji spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji.  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą ilość punktów, 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów 

oceny ofert, wyliczonych wg następującego wzoru: W= Wx + Wy. 

Odpowiedź: Ocena oferty stanowić będzie sumę punktów za cenę Wx podanego wg wzoru 

oraz punkty dodane ze gwarancję. 

 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego Projektu Zagospodarowania 

Terenu oraz opisu i rysunków szczegółowych ogrodzenia. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.  Zakres robót związanych z utwardzeniem 

nawierzchni i wymianą istniejącego ogrodzenia wykonany będzie na zgłoszenie budowlane 

 

 

 



 

Do zapytania z dnia 30-03-2015 r. 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

zakresie wyjaśnienia i uzupełnienie przedmiaru robót tj. 

1. W zestawieniu stolarki okno O2 -1,80x0,80 ilość 4 szt. w przedmiarze robót jest tylko 

przewidziany montaż 3 szt. Brak 1 okna proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.  

Odpowiedź: Wycenić dodatkowo 1 szt. okna. 

 

2. W zestawieniu stolarki okno O5 -1,80x1,70 ilość 1 szt. brak w przedmiarze robót. 

Proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Wycenić brakujące okno zgodnie z dokumentacją. 

 

3. W zestawieniu stolarki okno oznaczone tym samym symbolem O5 ale o innym 

wymiarze 0,9x 1,80 w ilości 1 szt. brak w przedmiarze robót proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Wycenić brakujące okno zgodnie z dokumentacją 

 

4. Przedmiar robót obejmuje montaż 17 szt. parapetów, proszę o uzupełnienie 

przedmiaru robót o brakujące parapety do pozostałych okien wynikającej z 

zestawienia stolarki i przewidzianych do montażu. 

Odpowiedź: Wycenić pozostałe parapety zgodnie z dokumentacją. 

 

5. Brak parapetów dla okien podawczych proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Wycenić w ofercie. 

 

6. Brak parapetów zewnętrznych przy robotach elewacyjnych do wszystkich okien. 

Odpowiedź: Należy wycenić parapety zgodnie z kolorystyką elewacji. 

 

7. Poz. 160 przedmiaru robót przewiduje wykonanie izolacji z folii w projekcie izolacja 

jest przewidziana z papy, proszę o określenie jaką faktycznie należy zastosować 

izolację. 

Odpowiedź: Należy przyjąć izolację z papy zgodnie z projektem. 

 

8. Poz. 530 i  2640 przewiduje wykonanie boniowania przez przyklejenie płyt 

styropianowych samo przyklejenie nie stanowi całości robót przy boniowaniu proszę o 

uzupełnienie przedmiaru robót o montaż listew do boniowania oraz kątowników 

zabezpieczających bonie i stanowiących jej wykończenie. 

Odpowiedź: Montaż listew uwzględnić w poz. 530 i poz. 2640. 

 

9. Poz. 620 licowanie ścian płytkami klinkierowymi proszę o uzupełnienie przedmiaru 

robót o roboty związane z wykonaniem fugowaniem płytek oraz ich impregnację. 

Odpowiedź: Uwzględnić spoinowanie i impregnację w poz. 620. 

 

10. Dla poz. 1290, 1300, 1890, 1900 przedmiaru robót wywóz gruzu proszę o wskazanie 

miejsca na składowanie gruzu lub uzupełnienie przedmiaru robót o utylizację gruzu. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem, miejsce składowania gruzu wskaże 

zamawiający. 

 

11. Poz. 2810 wykonanie podsufitki brak rusztu do montażu podsufitki proszę o 

uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Prosimy uwzględnić w wycenie. 



 

12. W technologii kuchni przewidziano montaż młynka koloidalnego czy jest on 

dopuszczony przez Sanepid, jeśli nie to proszę o wycofanie z zakresu robót. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem.  

 

13. Projekt dla pom. 009 parter i 103 piętro wydziela kącik porządkowy który jest 

odgrodzony od korytarze elementem przesuwnym proszę o określenie z czego jest ten 

przesuwny element i czy wchodzi w zakres realizowanych robót na tym etapie. 

Odpowiedź: Nie wyceniać. 

 

14. Wykonanie wentylacji mechanicznej i wyciągowej z kuchni oraz w pomieszczeniach 

sanitarnych. Brak nakładów wykonania wentylacji mechanicznej tj. montaż 

wentylatorów w pom WC, pomieszczeniach kuchni oraz odprowadzenie oparów z 

okapu –opisane w rozdziale 6 projektu instalacji c.o kotłownia. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych i 

kuchni na ciągach wentylacji mechanicznej. 

 

15. Poz. 2150 montaż drzwi stalowych o odporności EI 60, zestawienie stolarki opisuje, 

że odporność ogniowa ma mieć EI 30, jaką prawidłową odporność ogniową należy 

przyjąć przy przygotowaniu oferty. 

Odpowiedź: Wycenić drzwi o odporności EI 60. 

 

16. Proszę o dołączenie czytelnych rys. projektu elektrycznego (rys. 7,8,9,10,11) brak 

możliwości odczytania legendy, informacji o zaprojektowanych oprawach, gniazdach, 

elementów systemu alarmowego. 

Odpowiedź: Dołączono w projekcie elektrycznym powiększone rysunki nr 7 do nr 11. 

 

17. W poz. 90 przedmiaru robót przewiduje się montaż skrzydeł drzwiowych w ilości 46 

m2 dla poz. D1 w zestawieniu stolarki wynika montaż 28 szt. tj. 0,9x2,05x28 

szt.=51,66 m2 proszę o uzupełnienie przedmiarów robót. 

Odpowiedź: Przyjąć w poz. 90 przyjąć obmiar 51,66 m2 

 

18. Dla montażu w/w skrzydeł brak jest montażu ościeżnik czy już są zamontowane i 

dlatego nie zostały ujęte w tym zakresie robót, jeśli nie to proszę o uzupełnienie 

przedmiaru robót o brakujące ościeżnice 28 szt. 

Odpowiedź: Ościeżnice należy wycenić w wycenie. Nie są zamontowane. 

 

19. Poz. 2130 przedmiaru robót montaż skrzydeł dla montażu skrzydeł brak jest montażu 

ościeżnic czy już są zamontowane i dlatego nie zostały ujęte w tym zakresie robót jeśli 

nie to proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące ościeżnice 12 szt. 

Odpowiedź: Należy przyjąć w wycenie brakujące 12 szt. 

 

20. Brak w przedmiarze robót montażu czujek ruchu do uruchomienia oświetlenia w 

toaletach dla dzieci i proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem. 

 

21. W projekcie instalacji alarmowej do zamontowania jest 16 szt. czujek alarmowych 

przedmiaru robót zawiera tylko 15 szt. proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Przyjąć do wyceny zgodnie z projektem. 

 



22. Poz. 3 przedmiaru instalacji gazowej zawiera w materiałach gazomierz G16 czy 

montaż w/w gazomierz będzie należał do wykonawcy czy zakładu gazownictwa ? 

Odpowiedź: Gazomierz zamontuje zakład gazowniczy. 

 

23. Czy instalacja gazowa jest doprowadzona do budynku czy też przyłącza gazowy 

będzie w tym etapie robót dopiero wykonywany jeśli tak to proszę o uzupełnienie 

robót o brakujące roboty związane z przyłączem instalacji gazowej. 

Odpowiedź: instalacja jest doprowadzona do budynku. 

 

24. W poz. 1 przedmiaru robót instalacja gazowa brak nakładów na szafkę z wentylacją w 

której zgodnie z projektem ma zostać zamontowany zawór MAG-1. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem. 

 

25. W poz. 3 przedmiaru robót instalacji gazowej wskazany jest do montażu reduktor R-

25 a projekt zakłada montaż reduktora -10. Proszę o wskazanie poprawnego. 

Odpowiedź: Przyjąć reduktor R-25. 

 

26. Brak podłączenia okapu kuchennego z kominem wg projektu wkład stalowy Fi 200. 

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem. 

 

27. Projekt przewiduje w pomieszczeniach kuchni położenie na posadzce płytek 

gresowych o klasie min R11. Płytki o tej klasie nie mają powierzchni gładkiej lecz 

strukturę chropowatą która nie jest zbyt łatwa do utrzymania w czystości. Czy wobec 

powyższego na pewno należy przy wycenie uwzględnić klasę R11 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem. 

 

28. W poz. 290 przedmiaru robót budowlanych jest wykonanie izolacji stropu poddasza 

nieużytkowego gr. 20 cm z wełny mineralnej z zabezpieczeniem folią w celu 

umożliwienia poruszania się po tej części poddasza należy wykonać przejście 

techniczne z desek lub płyt OSB – przedmiar robót nie przewiduje zabezpieczenia 

folią poddasza nieużytkowego oraz nie przewiduje przejścia technicznego proszę o 

uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres. 

Odpowiedź: Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem. 

 

29. Czy wyłaz na strych o wym. 80x80 cm o odporności EI 60 jest już zamontowany gdyż 

ani przedmiar robót ani zestawienie stolarki nie obejmuje tego natomiast opis do 

projektu już tak, jeśli jest w zakresie tego etapu robót to proszę o uzupełnienie 

przedmiaru robót o montaż wyłazu. 

Odpowiedź: Właz jest zamontowany. 

 

30. Czy wyłaz na dach jest już zamontowany gdyż ani przedmiar robót ani zestawienie 

stolarki nie obejmuje tego natomiast opis do projektu już tak, jeśli jest w zakresie tego 

etapu robót to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż wyłazu. 

Odpowiedź: Właz jest zamontowany. 

 

31. Projekt przewiduje wyposażyć budynek w 7 szt. gaśnic czy są w zakresie niniejszego 

zakresu robót jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Nie wyceniać gaśnić. 

 



32. W projekcie uzupełnienie przewiduje się roboty związane z izolacją przeciwwodną na 

ławach fundamentowych wraz z izolacją termiczną z płyt styrodur gr 5 cm do 

wysokości cokołu przedmiar robót nie obejmuje tych robót proszę o uzupełnienie 

przedmiaru robót. 

Odpowiedź: Nie wyceniać, prace wykonane. 

 

 

Do zapytania z dnia 30-03-2015 r. 

W nawiązaniu do zapisów umowy § 8 pkt. 4, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku skorzystania z niego przez 

Zamawiającego, ma być uzupełnione do pierwotnej wysokości? 

Odpowiedź: W przypadku opisanym wyżej zabezpieczenia nie uzupełnienia się. 

 

 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 pzp Zamawiający  zmienia w przedmiarach następująco: 

w projektowanych pomieszczeniach zastosować wykładzinę PVC typu „tarket” z 

wywinięciem na ścianę ok. 15 cm oraz spawaniem połączeń. 

Pozostałe zapisy bez zmian. 

 

 

 


