
 

 

Nasz znak: ZFU-BM 341/2/2011                                                    Mokrsko, dnia 25.01.2011 r. 

 

    Wyjaśnienia treści SIWZ: 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Adaptacja części pomieszczeń 

budynków Domów Ludowo-Strażackich w Chotowie i Słupsku na świetlice wiejskie” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) w odpowiedzi na 

zapytania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

 

1. Dokumentacja projektowa nie zawiera zestawień stolarki okiennej i drzwiowej z podanymi 

parametrami technicznymi i pokazanym sposobem otwierania – brak tego uniemożliwia 

prawidłowe sporządzenie oferty przetargowej. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odp. Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej znajdują się na stronie 

www.bip.mokrsko.akcessnet.net.  

 

2. Kosztorys na świetlice w Słupsku nie zawiera montażu drzwi EI 60, kurtyny powietrznej 

oraz obudowy kanałów kominowych na piętrze z płyt gipsowo-kartonowych – prosimy                    

o uzupełnienie. 

 

Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny 

oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do 

SIWZ. 

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy a nie służący 

do obliczenia ceny oferty. 

 

3. Kosztorys na świetlicę w Chotowie nie zawiera wypełnienia słupa stalowego betonem – 

prosimy o uzupełnienie. 

 

Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny 

oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do 

SIWZ. 

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy a nie służący 

do obliczenia ceny oferty. 

 

4. Prosimy o podanie grubości płyty z wełny mineralnej do ocieplenia stropów w Słupsku – 

ani dokumentacja ani kosztorys nie zawierają tej informacji. 

 

Odp. Grubość płyty z wełny mineralnej do ocieplenia stropów wynosi 20 cm. 

   

 

 

 

http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/


5. Kosztorysy na obie świetlice nie zawierają wywozu gruzu ani utylizacji eternitu  - czy 

mamy rozumieć , że będzie to po stronie Inwestora? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie 

kosztorysów o odpowiednie pozycje. 

 

Odp. Wywóz gruzu, utylizacja eternitu leżą po stronie Wykonawcy i należy je doliczyć             

do ceny oferty. Cenę oferty należy obliczyć w sposób podany w pkt 17 SIWZ. 

 

6. W poz. 53 przedmiaru na roboty sanitarne i elektryczne w Chotowie podano, że roboty 

demontażowe w/w instalacji policzono godzinowo – prosimy więc o podanie tej ilości godzin. 

 

Odp. Zgodnie z pkt 17 SIWZ „Sposób obliczenia ceny oferty” - podstawą do określenia ceny 

oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do 

SIWZ. 

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy a nie służący 

do obliczenia ceny oferty. 

 


