
 

 

 

Wg rozdzielnika 

IR -271.7.2017           Tarnów dnia: 27-04-2017 r.  
 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku sali sportowej z 

zapleczem przy szkole podstawowej na potrzeby przedszkola w m. Błonie  ogłoszonego na dzień 08-05-

2017 r.   
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2015 poz. 

2164 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  25-04-2017 r :  
 

BRANŻA BUDOWLANA:  
 

1.  W SIZW zapisano „Udostępnione Wykonawcom przedmiary traktuje się jako dokumenty 

pomocnicze. Wycenę robót należy opracować w układzie kosztorysowym jak załączony 

przedmiar /kosztorys uproszczony/ .  W razie konieczności wprowadzenia dodatkowych 

pozycj i  w kosztorysie  można je umieszczać we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 

/w ramach odpowiedzi  na zapytanie/  lub na końcu właściwego działu/kosztorysu.  

Prosimy o wyjaśnienie, czy rozliczenie za przedmiot umowy będzie miało charakter ryczałtowy czy 

kosztorysowy. 

Czy w przypadku ewentualnego rozliczenia ryczałtowego wykonawcy mogą uzupełniać kosztorys we własnym 

zakresie uzupełniając go o brakujące elementy? 

Odpowiedź: Tak, rozliczenie za przedmiot umowy będzie ryczałtowe. 

2. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie obiektu w gaśnice? Jeśli tak, prosimy o 

korektę przedmiarów.” 

Odpowiedź: Nie, nie wyceniać. 

3. Prosimy o wskazanie pozycji obejmującej oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych. W przypadku braku 

takiej pozycji prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź:  Nie, nie wyceniać. 

4. W przedmiarach nie uwzględniono wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi wycinanego drzewa. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź:   Nie wyceniać.  

5. Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych dla poz. 290 i poz. 300 ilości są zaniżone w stosunku do 

ilości wyszczególnionych w zestawieniach stali na rys. konstrukcyjnych nr 2 i 3 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z projektem, część konstrukcyjna zestawienie stali, poz. 290 – 0,21 t, poz. 

300 – 1,74 t. 

6. Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych dla poz. 490, 500, 510, 5250 ilości są zaniżone w stosunku 

do ilości wyszczególnionych w zestawieniach stali na rys. konstrukcyjnych nr od 4 do 7. 

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z projektem, część konstrukcyjna zestawienie stali, rys. 3-7  . 

7. W przedmiarze uwzględniono pozycję 680 o nazwie gąsiory przy kryciu blacho-dachówką, czy Zamawiający 

wymaga zamontowania gąsiorów czy wykonanie obróbki kalenicowej z blachy powlekanej? Prosimy o 

ewentualną korektę przedmiarów. 

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem  jako gąsiory z blachy powlekanej  w kolorze dachu. 

 



 

 

8. Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowych dla działu tynki wewn., okładziny i malowanie w związku z 

faktem, że ilość m2 dla malowania i układania płytek na ścianach znacznie przewyższa metraż tynków. 

Odpowiedź: przyjąć zgodnie z przedmiarem 

9.Czy Zamawiający przewiduje gruntowanie ścian wew. przed malowaniem? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów. 

Odpowiedź: Należy doliczyć gruntowanie sufitów 250 m2, ścian 620 m2 

10. W projekcie udostępniono zestawienie wyposażanie dla Szkoły w Błoniu. Czy Zamawiający wymaga 

uwzględnienia w ofercie wymienionego w zestawieniu wyposażenia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów, ponieważ wyposażenie nie zostało ujęte w kosztorysach. Dodatkowo w przypadku uwzględnienia 

wyposażenia w ofercie prosimy o uzupełnienie specyfikacji, parametrów poszczególnych urządzeń 

umożliwiających poprawną wycenę (w wyposażeniu znajduje się np. zmywarka gastronomiczna do naczyń szt 1 

– brak jakichkolwiek danych uniemożliwia poprawną wycenę). 

Odpowiedź: Wyposażenie należy wycenić wg kalkulacji własnej zgodnie z zestawieniem, uwzględniając 

parametry podane w zestawieniu,   np. zmywarka gastronomiczna   z funkcja wyparzania. 

11. W projekcie przewidziano demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej k1 oraz wykonanie nowej studni S1 z 

pozyskanych z demontażu elementów (w rozdziale 5.2. Przebudowa istniejącej zewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej). Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych uwzględniających wykonanie wyżej 

wymienionych prac. W przypadku braku takiej pozycji prosimy o uzupełnienie kosztorysów. 

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. 

12.W projekcie przewidziano obejście istniejącej studzienki k1 łukiem z rury PCV dn 160 (w rozdziale 5.2. 

Przebudowa istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej). Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych 

uwzględniających wykonanie wyżej wymienionych prac. W przypadku braku takiej pozycji prosimy o 

uzupełnienie kosztorysów. 

Odpowiedź:Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.  

13. W projekcie przewidziano wykonanie włączenia na trójnik nowej instalacji gazowej zasilającej urządzenia 

gazowe w bud. przedszkolnym. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych uwzględniających wykonanie 

wyżej wymienionych prac. W przypadku braku takiej pozycji prosimy o uzupełnienie kosztorysów. 

Odpowiedź:Należy wycenić zgodnie z projektem. 

Ponadto, udzielając odpowiedzi na w/w pytania prosimy o przewidzenie niezbędnego dodatkowego czasu, 

koniecznego pozyskanie wycen i ofert uwzględniających wprowadzone przez Inwestora zmiany. 

 

Uwzględniając  zapisy   SIWZ pkt .  XIII „Opis sposobu obliczenia ceny” oraz fakt  że 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest  wynagrodzeniem ryczałtowym 

/projekt umowy § 3 ust .2/  Wykonawca jest  zobowiązany w wycenie  ująć wszystkie 

materiały i  czynności  konieczne do wykonania całości  robót jak podano w Specyfikacji 

Technicznej  Wykonania i  Odbioru Robót oraz w projekcie budowlanym, jak również 

wynikające z zapytań ofertowych,  a udostępnion e Wykonawcom przedmiary traktuje się 

jako dokumenty pomocnicze.   Zamawiający będzie wymagał wykonania tych prac  bez 

dodatkowego wynagrodzenia.   

Otrzymują: 

1 x Wykonawcy  

1 x Strona internetowa  

1 x a/a 


