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WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane 
związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach 
 
Numer ogłoszenia:  
149959 - 2011 
 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuję, iŜ w dniu 6 czerwca 
2011 r. do Zamawiającego wpłynęło faksem pytanie od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Treść pytania (w oryginalnym brzmieniu) i odpowiedzi Zamawiającego znajdują się poniŜej. 
 
Pytanie: 
 
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zagadnień związanych z niniejszym przetargiem: 
INSTALACJA C.O. 

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykuciem bruzd pod 
rurociągi instalacji c.o. (w pozycji 11, 12 przedmiaru robót przyjęto tylko zamurowanie 
bruzd.) 

2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wywozem i utylizacją 
gruzu z koniecznych prac przy instalacji c.o. (bruzdy, przebicia przez ściany i stropy). 

3. W pozycjach 66-67 przedmiaru robót przyjęto montaŜ zaworu termostatycznego RTD-N. 
Natomiast nie ujęto dostawy i montaŜu głowic termostatycznych. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru robót o zakres prac związanych z dostawą i montaŜem głowic termostatycznych. 

4. W pozycjach 71 72 przedmiaru robót przyjęto do wyceny montaŜ otulin PU dla rurociągów 
o śr. 18-54mm. Pominięto jednak otuliny termoizolacyjne dla śr. 10-15mm. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związanych z dostawą i montaŜem otulin 
termoizolacyjnych dla rurociągów śr. 10-15mm. 

5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związanych z dostawą i montaŜem 
zaworów kulowych w ilości 50szt zgodnie z zestawieniem materiałów w opisie 
technicznym. 

6. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zamówienia (pkt SIWZ) prosimy o uzupełnienie w 
zamieszczonych przedmiarach wyraŜeń obmiarowych celem sprawdzenia poprawności 
zamieszczonych obmiarów. 
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 TERMOMODERNIZACJA 
7. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zamówienia (pkt SIWZ) prosimy o uzupełnienie w 

zamieszczonych przedmiarach wyraŜeń obmiarowych celem sprawdzenia poprawności 
zamieszczonych obmiarów. 

8. Na stronie internetowej zamieszczono zdublowany przedmiar dotyczący termomodernizacji 
(2 x taki sam przedmiar). Prosimy o potwierdzenie, Ŝe do przetargu naleŜy wycenić tylko 
jeden przedmiar dotyczący termomodernizacji. 

9. Prosimy o korektę przedmiaru robót w pozycji 52 przedmiaru robót. W przedmiotowej 
pozycji przyjęto okno 07/0 w ilości 4szt. Natomiast zgodnie z rys. 9 dokumentacji 
projektowej ilość przedmiotowych okien wynosi 11. 

10. Prosimy o wyjaśnienie w poz. 55 przedmiaru robót ostatniego członu wyraŜenia 
obmiarowego 1,63x2,64x2 jakich drzwi dotyczy. W pierwszym członie przedmiotowego 
wyraŜenia obmiarowego (3x1,63x2,64) uwzględniono drzwi D1/0, DW1 o takich damych 
wymiarach. 

11. Prosimy o powtórną analizę obmiaru robót w pozycjach 62-63 przedmiaru robót. Naszym 
zdaniem obmiary są zaniŜone. 

12. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z kołkowaniem styropapy 
– dotyczy poz. 68 przedmiaru robót. 

13. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z mocowaniem belki 
drewnianej do połaci dachu (kotwienie elementów stalowych. 

14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zakres związany z instalacją 
odgromową (rysunki, opis techniczny itp.) 

15. Prosimy o korektę przedmiaru robót w poz. 96 przedmiaru robót. Naszym zdaniem obmiar 
jest zaniŜony.  

16. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję związaną z czasem pracy rusztowań.” 
 
Odpowiedź na pytanie:  
 

1. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty zakres prac związany z wykuciem bruzd pod rurociągi 
instalacji c.o. 

2. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty zakres prac związany z wywozem i utylizacją gruzu z 
koniecznych prac przy instalacji c.o. (bruzdy, przebicia przez ściany i stropy). 

3. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty zakres prac związanych z dostawą i montaŜem głowic 
termostatycznych. 

4. NaleŜy uwzględnić  w cenie oferty zakres prac związanych z dostawą i montaŜem otulin 
termoizolacyjnych dla rurociągów śr. 10-15mm. 

5. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty zakres prac związanych z dostawą i montaŜem zaworów 
kulowych w ilości 50szt zgodnie z zestawieniem materiałów w opisie technicznym. 

6. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zamówienia zamawiający nie jest w ogóle 
zobowiązany do przedkładania przedmiaru robót. Kalkulacja kosztów naleŜy do wykonawcy 
a przedłoŜony przedmiar robót ma jedynie charakter orientacyjny. 

7. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zamówienia zamawiający nie jest w ogóle 
zobowiązany do przedkładania przedmiaru robót. Kalkulacja kosztów naleŜy do wykonawcy 
a przedłoŜony przedmiar robót ma jedynie charakter orientacyjny. 
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8. Do przetargu naleŜy wycenić tylko jeden przedmiar dotyczący termomodernizacji. 
9. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty demontaŜ i montaŜ tylko 7 szt. okien O7/0. 
10. W wycenie naleŜy uwzględnić 3 szt. drzwi o wymiarach 1,63x2,64 m. 
11. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zamówienia zamawiający nie jest w ogóle 

zobowiązany do przedkładania przedmiaru robót. Kalkulacja kosztów naleŜy do wykonawcy 
a przedłoŜony przedmiar robót ma jedynie charakter orientacyjny. 

12. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty zakres prac związany z kołkowaniem styropapy – 
dotyczy poz. 68 przedmiaru robót. 

13. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty zakres prac związany z mocowaniem belki drewnianej do 
połaci dachu (kotwienie elementów stalowych. 

14. Wymianę instalacji odgromowej naleŜy przeprowadzić zgodnie ze stanem istniejącym, 
opisem i przedmiarem robót 

15. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zamówienia zamawiający nie jest w ogóle 
zobowiązany do przedkładania przedmiaru robót. Kalkulacja kosztów naleŜy do wykonawcy 
a przedłoŜony przedmiar robót ma jedynie charakter orientacyjny. 

16. NaleŜy uwzględnić w cenie oferty czas pracy rusztowań. 
 
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 

Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i wprowadza następujące terminy: 

 
− Wniesienia wadium: 15 czerwca 2011 r. godz. 09.00 

− Składania ofert: 15 czerwca 2011 godz. 09.00 

− Otwarcia ofert: 15 czerwca 2011 r. godz. 09.15. 

 

 


