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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

 

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 
„REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SOCJALNEGO W POLANOWICACH” 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje iŜ do Zamawiającego 
wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 

 
1. Proszę odpowiedzieć z jakich obliczeń suma powierzchni elewacji wynosi 586,22m2, 

Czy wykonawca taki obmiar ma przyjąć w kosztorysie ofertowym?  

 
Odp.: Jest to suma wszystkich 4 stron elewacji włącznie z dwoma ścianami od strony obory (ściany pod 
dachem zewnętrzne budynku w oborach). 
 

2. Jaki rodzaj tynku naleŜy przyjąć do wykonania wyprawy elewacyjnej?  

 
Odp.: Tynk mineralny strukturalny. 
 

3. Czy zgodnie z odp. z dnia 15.09.2011r. dotyczącą pytania o poz. 33 przedmiaru robót mam rozumieć, 
Ŝe budynek naleŜy ocieplić styropianem 9cm + dodatkowo 5cm, poniewaŜ dokumentacja projektowa 
mówi o ociepleniu styropianem gr. 14cm 

 
Odp.: Tak. 
 

4. Proszę odpowiedzieć z jakich obliczeń suma powierzchni dachu wynosi 655,25m2, 
Czy wykonawca taki obmiar ma przyjąć w kosztorysie ofertowym?  

 
Odp.: Wykonawca ma taki obmiar przyjąć w kosztorysie ofertowym. 

 

5. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę ze instalacja elektryczna w budynku znajduje się w „opłakanym 
stanie”, a brak dokumentacji projektowej spowoduje problemy w trakcie realizacji zadania? 

 
Odp.: Tak wykonawca zdaje spraw, Ŝe musi być wymieniona instalacja elektryczna. Projekt techniczny 
remontu budynku socjalnego nie zawiera branŜy elektrycznej instalacje elektryczne naleŜy wykonać 
zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami, zakładając minimalne wyposaŜenie w materiały 
elektryczne mieszkań socjalnych. 

 
6. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji z natury wraz z analizą przedmiaru robót informuję Zamawiającego, 

Ŝe w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót brakuje mnóstwo pozycji wyliczeniowych, które 



są niezbędne do wykonania tego zadania. Czy wykonawca kosztorysu ofertowego ma rozumieć, Ŝe jest 
to tylko przedmiar robót tzn. poglądowy, a wszelkie roboty dodatkowe będą wykonywane na zasadzie 
aneksu do umowy? 

 
Odp.: Umowa ryczałtowa. Przedmiar robót poglądowy. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiać do 
oferty kosztorysu ofertowego. 
Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział 15, pkt 1): 
„Cenę oferty naleŜy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632. W związku z tym cena 
oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost  
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów 
(dokumenty te wzajemnie się uzupełniają), jak równieŜ w niej nieujęte, a bez których nie moŜna 
wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty: 

− Wszelkich robót przygotowawczych, 

− Zagospodarowania placu budowy, 

− Utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna), 

− Dozorowania budowy. 

− Odtworzenia dróg, chodników, 

− Innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.” 
 

Zgodnie z zapisami umowy (§1 pkt 4): 
„W zakres przedmiotu Umowy wchodzą równieŜ te prace, których konieczność ujawni się w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, a które doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem Umowy, jak równieŜ te, które moŜna 
było przewidzieć na podstawie zapisów zawartych w projekcie budowlanym, postanowień 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych.”  
 
 

W wyjaśnieniu z dnia 15.09.2011 r. nr pisma Wp II.23.1.2011 w odpowiedzi dla punktu 9 wkradł się błąd. 
Odpowiedź powinna wyglądać tak: 
 

Poz. 68 przedmiaru robót w ogóle jest nie do przyjęcia. Proszę podać jakiego rodzaju materiały oraz ilości 
naleŜy wyliczyć w pozycji. 
 
Odp.: Nie naleŜy brać pod uwagę poz. 68.Projekt techniczny remontu budynku socjalnego nie zawiera 
branŜy elektrycznej instalacje elektryczne naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zakładając 
minimalne wyposaŜenie w materiały elektryczne mieszkań socjalnych. 

 
 
Aszch/ 


