
Do zamawiającego wpłynęły zapytania na które niniejszym udziela odpowiedzi  

 

W związku z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego (nr:ZP.271.04.2015), z uwagi na 

nie uzupełnienie dokumentacji przetargowej o materiały i informacje niezbędne do prawidłowej 

wyceny robót, ponownie proszę o wyjaśnienie niżej wymienionych zagadnień. 

1. Przedmiar robót budowlanych - 1.Stan zerowy - punkty 1.1, 1.2,1.3, 1.4 - proszę o 

szczegółowy wykaz robót do wykonania z podaniem rzeczywistych ilości robót.  

Odp. Poprawiono przedmiar  

2. Przedmiar robót budowlanych - 4.2. Elementy zewnętrzne - proszę o szczegółowy wykaz 

robót do wykonania z podaniem rzeczywistych ilości robót.  

Odp. Poprawiono Przedmiar  

3. Jaki jest zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu?  

Od. Poprawiono Przedmiar  

4. Brak rysunków detali architektonicznych.  

Projekt nie uwzględnia rysunków detali architektonicznych wszelkie wątpliwości  będą  do 

ustalenia na etapie wykonawstwa  

5. Proszę o uzupełnienie wykazu stolarki o szczegółowy opis materiałów, z których należy 

wykonać okna i drzwi oraz o weryfikację przedmiaru robót w zakresie stolarki okiennej i 

drzwiowej.  

Odp. Uzupełniono wykaz stolarki  

6. Czy Inwestor wskaże miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopów?  

Odp. Tak inwestor wskaże miejsce odwozu nadmiaru ziemi  

7. Proszę o podanie ilości obudowy pionów instalacyjnych płytą g-k.  

Odp. Ilość zgodnie z projektem budowalnym  

8. Ponieważ projekt nie przewiduje wykonania sufitów podwieszanych, czy zatem poz. nr 60 z 

przedmiaru robót budowlanych jest zasadna?  

Opd. Projekt przewiduje wykonanie sufitów podwieszanych, proszę o dokładną weryfikację 

projektu.   

W piśmie z dnia 13.04.2015 r. (pismo w załączeniu) jako uzasadnienie unieważnienia postępowania 

przetargowego podano błędy w przedmiarze robót oraz niemożność odpowiedzi na szczegółowe 

pytania dotyczące projektu budowlanego. 

Materiały przetargowe załączone do ponownie ogłoszonego postępowania przetargowego nie zostały 

uzupełnione w sposób umożliwiający prawidłową wycenę robót, a zatem ponownie są wadliwe. 

 

Odp. Zamawiający umieścił materiały które w jego rozumieniu uzupełniają wadliwe elementy.  

 



W związku z trwającym Przetargiem nieograniczonym na: "Dobudowa pawilonu wielofunkcyjnego do 

Gimnazjum w miejscowości Zawady" jako zainteresowany wykonawca składam pytania odnoście 

następujących pozycji przedmiaru budowlanego: 

 

 

 

Pytanie nr 1 : poz 1.1.1 Roboty ziemne – wykopy z odwozem, wykopy na odkład i zasypanie, 

powierzchnia wskazana wynosi 1.243,10 pow. całkowitej. Proszę o wskazanie normy, ilości oraz 

podanie prawidłowej jednostki obmiaru. 

 

Odp. Poprawiono przedmiar  

 

Pytanie nr 2 : poz 1.1.2.2 Fundamenty żelbetowe wraz z izolacją i stalą zbrojeniową, powierzchnia 

wskazana wynosi 1.243,10 pow. całkowitej. Proszę o wskazanie normy,ilości oraz podanie prawidłowej 

jednostki obmiaru dla robót murowych, izolacyjnych jak również ilości stali zbrojeniowej. 

 

Odp. Poprawiono przedmiar 

 

Pytanie nr 3: poz 1.1.3.3 Mury podziemia wraz z izolacją, powierzchnia wskazana wynosi 1.243,10 

pow. całkowitej. Proszę o wskazanie normy,ilości oraz podanie prawidłowej jednostki obmiaru dla robót 

murowych, izolacyjnych.  

 

Odp. Poprawiono przedmiar 

 

Pytanie nr 4 :poz 1.1.4.4 Stropy z płyt Consolis HC wraz ze stalą zbrojeniową, powierzchnia wskazana 

wynosi 1.243,10 pow. całkowitej. Proszę o wskazanie normy,ilości oraz podanie prawidłowej jednostki 

obmiaru dla stropów.   

 

Odp. Poprawiono przedmiar 

 

Pytanie nr 5 : poz 1.1.4.5 Schody żelbetowe i belki podestowe, powierzchnia wskazana wynosi 1.243,10 

pow. całkowitej. Proszę o wskazanie normy,ilości oraz podanie prawidłowej jednostki obmiaru dla 

schodów oraz belek. 

 

Odp. Poprawiono przedmiar 

 

Potytanie nr 6: poz 4.4.2.115 Zewnętrzne schody, powierzchnia wskazana wynosi 1.243,10 pow. 

całkowitej. Proszę o wskazanie normy,ilości oraz podanie prawidłowej jednostki obmiaru dla schodów. 

Proszę o odpowiedz czy ta pozycja nie dubluje pozycji 1.1.4.5? 

 

Odp. Poprawiono przedmiar 

 

 Jednocześnie zaznaczam, iż powierzchnia wymienionych wyżej robót jest niewspółmierna do 

wykonanego zakresu prac, gdyż prawie każda z tych pozycji rozliczana jest w innej jednostce miary, co 

może przyczynić się w późniejszym okresie, do trudności z rozliczeniem kolejnych etapów prac. 

 

Odp. Poprawiono przedmiar 

 


