
Białystok, 2020.10. 

 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie remontu dawnej świniarni tutejszego Domu. 

  

 

Odpowiedzi na zapytania 
 

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, działając na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2019r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane zapytania. 

 

Treść zapytań: 

              
1.    Proszę o podanie wymiarów i parametrów okien PCV. 

2.       Proszę o podanie wymiarów i parametrów drzwi aluminiowych. 

3.       Proszę o załączenie opisu, parametrów i schematów instalacji elektrycznej. 

4.       Proszę o podanie parametrów, miejsca wbudowania wyłazu schodowego. 

5.       Proszę o podanie parametrów projektowanej warstwy chemoutwardzalnej 

posadzki. 

6.       Proszę o informację czy zamawiający przewiduje docieplenie ścian 

fundamentowych. Jeżeli tak proszę o zamieszczenie specyfikacji do należytego 

wykonania robót oraz uwzględnienie w przedmiarze. 

7.       Proszę o specyfikację materiałową i techniczną projektowanej elewacji budynku. 

8.       Proszę o informację czy zamawiający przewiduje wykonanie cokołu budynku 

tynkiem mineralnym. Jeżeli projektuje się inne rozwiązanie proszę o zamieszczenie 

specyfikacji oraz uwzględnienie w przedmiarze. 

9.       Proszę o potwierdzenie iż zamawiający nie przewiduje ingerencji w instalację 

sanitarną. 

10.   Proszę o informację czy zamawiający przewiduje w ramach postępowania 

modernizację schodów zewnętrznych. Jeżeli tak proszę o zamieszczenie specyfikacji 

oraz uwzględnienie w przedmiarze. 

11.   Proszę o informację czy zamawiający przewiduje wymianę drzwi wewnętrznych. 

Jeżeli tak proszę o zamieszczenie specyfikacji oraz uwzględnienie w przedmiarze. 

12. SIWZ zawiera informację: „Brak w dokumentacji jakiegoś szczegółu lub opisu 

robót, które powinny być wykonane przy tego typu pracach zobowiązuje wykonawcę 

do ich wykonania bez dodatkowej zapłaty”. Na jakiej podstawie prawnej 

zamawiający przerzuca na wykonawcę odpowiedzialność za błędy, zaniechania  

w dostarczonej dokumentacji, wynikające z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego. 

13. Proszę o sprecyzowanie jaki zakres odnośnie modernizacji instalacji elektrycznej  

i sanitarnej obejmuje zamówienie. Prosimy o dokładne podanie jakie roboty należy 

wycenić aby wszyscy oferenci wycenili to samo a na etapie wykonywania zamówienia 

nie było nieporozumień. 

14. Proszę o podanie parametrów technicznych i gr. styropianu elewacyjnego. 

15. Czy docieplenie ścian zewnętrznych ma obejmować ma obejmować także ściany 

fundamentowe , jeżeli tak to na jaką głębokość należy docieplić przedmiotowe ściany 

i jakim styropianem. 



16. Czy należy zastosować izolację przeciwwilgociową (masa asfaltowo-kauczukowa) 

i folię kubełkową na ścianach fundamentowych i w strefie cokołowej? 

17. Jeżeli docieplenie będzie poniżej istniejącego chodnika proszę o informację co  

z zagospodarowaniem wokół budynku (chodnik,opaska). Jakie prace przewidziane są 

w ramach zamówienia. Proszę także o podanie ich ilości i rodzaju materiałów.  

18. Proszę o podane tynku zewnętrznego. 

19. Czy rozbiórka istniejącej posadzki ma być wykonana do gruntu? Jeżeli tak to czy 

należy uwzględnić w wycenie wymianę podbudowy (jaka ma być jej grubość) ? 

20. Proszę o informacje czy pod posadzkę należy stosować izolacje 

przeciwwilgociową i termiczną, jeżeli tak to proszę o podanie parametrów materiałów. 

21. Opierając się na przedmiarach dach nie podlega dociepleniu tylko pokryciu papą. 

W związku z dociepleniem ścian czy dach nie powinien także podlegać 

termomodernizacji? Proszę o wyjaśnienie czy należy to ująć w ofercie, jeżeli tak to 

podać rodzaj materiału z jakiego należy docieplić dach. Czy ewentualne docieplenie 

ma być od środka czy na powierzchni dachu. Miejsce montażu docieplenia wiąże się 

także z robotami dodatkowymi. Proszę o wyjaśnienie. 

22. Pod dokonaniu wizji lokalnej stwierdziliśmy znaczne ubytki w tynku 

zewnętrznym. Proszę o informację czy tynki zewnętrzne podlegają skuciu. 

23. Proszę o podanie parametrów okien i drzwi, które podlegają wymianie. 

24. W istniejących otworach okiennych są kraty. Proszę o informację czy należy 

wycenić nowe kraty okienne (docieplenie glifów wiąże się ze zdjęciem starych krat). 

25. Na elewacji jest zamontowana drabina na dach. Proszę o informację czy podlega 

ona demontażowi i ponownemu montażowi po dociepleniu ścian czy także renowacji, 

czy należy zamontować nową drabiną (jaki materiał,wzór). 

26. Proszę o informację czy uprzątniecie pomieszczeń i wywóz zbędnych rzeczy jest 

po stronie wykonawcy czy inwestora. 

27. Proszę o dostarczenie dokumentacji technicznej do wykonania przewidzianego 

zakresu robót. Załączona dokumentacja pozbawiona jest opisu, a rysunki, ze względu 

na brak obmiarów nie pozwalają na weryfikację załączonego przedmiaru i prawidłowe 

sporządzenie oferty.    

28. Poz. 3 Wywiezienie ziemi – czy na pewno? Gruz z rozbiórki zostaje na budowie? 

29. Poz. 6 Pozycja dotyczy posadzek czy sufitów? Jeżeli sufitów to nieprawidłowa 

podstawa wyceny. 

30. Poz. 8 i 9 Budynek remontowany Nieprawidłowa podstawa wyceny – powinien 

być katalog na roboty remontowe – proszę o podanie prawidłowej podstawy wyceny. 

31. Poz. 10 i 12 Brak współczynnika przenikania ciepła. 

32. Poz. 13 Nieprawidłowa podstawa wyceny. Wykonanie posadzki przemysłowej  

z betonu ze zbrojeniem rozproszonym ni jak nie ma się do wykonania podkładu 

betonowego. Nieprawidłowa podstawa wyceny - proszę o podanie prawidłowej 

podstawy wyceny. Nie podano parametrów posadzki. 

33. Poz. 17 Brak projektu modernizacji instalacji elektrycznej. 

34. Poz. 18 Brak szczegółów wykonania stalowo-drewnianego włazu schodowego. 

35. Poz. 19.20,21 Wymienione pozycje zawierają się w poz. 22 

36. Poz. 22 Brak podanej grubości płyt styropianowych. Nie podano rodzaju wyprawy 

elewacyjnej. 

37. Poz. 23 Brak podanej grubości płyt styropianowych. Nie podano rodzaju wyprawy 

elewacyjnej. Czy okna montowane będą montowane do zewnętrznej krawędzi muru? 

Od tego zależy ocieplenie glifów, czy szerokości obróbek blacharskich. 

38. Poz. 27 Pozycja dotyczy wiatrownic czy deski czołowej? Brak szczegółów 

wykonania. 



39. Poz. 28 Według mojej oceny wymiary nowych obróbek blacharskich są błędnie 

wyliczone, są błędy merytoryczne i matematyczne. Nie ma możliwości 100% 

weryfikacji. 

40. Poz. 29 Jakie kratki wentylacyjne – wymiar i materiał 

41. Poz. 30 Według mojej oceny wymiary naroży są błędnie wyliczone, są błędy 

merytoryczne. Nie ma możliwości 100% weryfikacji. 

42. Poz. 31 Przyjęto podstawę na wykonanie i montaż rynien (rynny z blachy 

powlekanej montuje się z gotowych elementów). Nieprawidłowa podstawa wyceny - 

proszę o podanie prawidłowej podstawy wyceny. Na rysunkach jest 1 rynna,  

w przedmiarze 2,błąd w rysunku czy przedmiarze? 

43. Poz. 32,33 Rynna 150mm jak w poz. 31 czy 120mm czy jak w poz. 32 i 33. 

Przyjęto elementy z PCV, rynna jest metalowa. Który przyjąć system do wykonania – 

z blachy powlekane czy PCV. Nieprawidłowa podstawa wyceny - proszę o podanie 

prawidłowej podstawy wyceny. 

44. Poz. 34 Przyjęto podstawę na wykonanie i montaż rury spustowej (rury spustowe  

z blachy powlekanej montuje się z gotowych elementów). Nieprawidłowa podstawa 

wyceny - proszę o podanie prawidłowej podstawy wyceny. Na rysunkach jest 1 rura 

spustowa, w przedmiarze 3,błąd w rysunku czy przedmiarze? 

45. Poz. 35 Przyjęto elementy z PCV, rura spustowa jest metalowa. Który przyjąć 

system do wykonania – z blachy powlekanej czy PCV. Nieprawidłowa podstawa 

wyceny - proszę o podanie prawidłowej podstawy wyceny. 

46. Poz. 36 Nie podano parametrów papy. Nieprawidłowa podstawa wyceny – 

przyjęto katalog na roboty nowe, papa zostanie położona na istniejącą papę - proszę o 

podanie prawidłowej podstawy wyceny. 

47. W przedmiarach brak jest informacji na temat drzwi wewnętrznych. Brak  

w przedmiarze rusztowań. W przedmiarze brak jest informacji na temat cokołów – czy 

pozostają bez zmian?  

48. Wg przedmiaru Zamawiający przewiduje skucie posadzki betonowej i wykonanie 

nowej - przemysłowej. Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie wykonanie 

podkładu betonowego i izolacji przeciwwodnej ? 

49. Czy Zamawiający może załączyć do SIWZ opis techniczny? 

50. Czy Wykonawca ma uwzględnić wykonanie nowej drabiny p.poż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami? 

51. Na wizji lokalnej stwierdzono że tynki wewnętrzne są solidne i mocno przylegają 

do ścian które są z kolei wykonane z pustaków ceramicznych typu kratówka. Skucie 

istniejących tynków spowoduje znaczne uszkodzenie ścian a tym samym wymusi 

prace naprawcze. Proszę uwzględnić mechaniczne przecieranie istniejących tynków.  

52. Jaki jest przewidziany zakres prac elektrycznych (ilość punktów oświetlenia, 

gniazd, rodzaj opraw, inst. odgromowa)? 

53. Jaki zakres prac jest przewidziany na kondygnacji +1 ?  

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w §4 umowy pkt. 3 " 

Wykonawca po wykonaniu 60% przedmiotu zamówienia może wystawić jedną 

przejściową fakturę VAT lecz nie większą niż 50% wartości umownej" ? 

 

Odpowiedzi: 

 

1.      Okna i drzwi mają odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym dla stolarki 

okiennej i drzwiowej pod kątem wsp. U. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru 

zewnętrznego koloru okleiny okien i drzwi w barwach jednolitych. Szczegółowe 

wymiary okien i drzwi należy pobrać z natury. 



2.   Okna i drzwi mają odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym dla stolarki 

okiennej i drzwiowej pod kątem wsp. U. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru 

zewnętrznego koloru okleiny okien i drzwi w barwach jednolitych. Szczegółowe 

wymiary okien i drzwi należy pobrać z natury. 

3.   Modernizacja instalacji elektrycznej biorąc pod uwagę magazynowe przeznaczenie 

pomieszczeń zakłada demontaż starego okablowania oraz lamp, gniazd i włączników 

oraz w analogicznych miejscach montaż nowych lamp  typu np. Oprawa hermetyczna 

LED Struhm Herman 36, montaż 14 gniazd natynkowych pojedynczych IP44 oraz 

hermetycznych włączników oświetlenia, wraz z podtynkowym rozprowadzeniem 

przewodów elektrycznych i podłączeniem po trasie starej instalacji.  W zakresie robót 

sanitarnych jest tylko demontaż starego i montaż nowego zaworu czerpalnego 

kulowego na podejściu wody o śr. 20mm. 

4.   Wymiary otworu na schody to: 0,79x0,79m i grubość stropu 25cm. 

5.    Z racji magazynowego przeznaczenia pomieszczeń nie dopuszcza się zastosowanie 

klasycznej betonowej posadzki przemysłowej bez warstwy chemoutwardzalnej. 

6.   Tak, docieplenie ścian zewnętrznych ma obejmować cokół z uwzględnieniem zejścia 

10cm poniżej poziomu terenu wokół. Dopuszcza się zastosowanie styropianu np. 

Yetico Aqua gr.8cm. Powierzchnia cokołu zawiera się w obmiarze docieplenia ścian. 

Zamawiający zaznacza, że przedmiar ma charakter poglądowy i pomocniczy ale nie 

jest wyznacznikiem wszystkich prac, które Wykonawca powinien wykonać aby 

spełnić wymogi „sztuki budowlanej” i wynikające z technologii wykonywania danego 

typu robót.\ 

7.    Styropian EPS 70-040 gr.15cm. Zamawiający ze względu na magazynowe 

przeznaczenie budynku nie ma specjalnych wymagań i dopuszcza zastosowanie 

ogólnie przyjętych w robotach elewacyjnych rodzajów tynku ewentualnie barwionych 

w masie. Zaznacza się, że może nastąpić ewentualna zmiana układu kolorystyki 

elewacji jednak w palecie barw nie wpływających na cenę wyprawy. 

8.    Zamawiający dopuszcza taki rozwiązanie. 

9.    Odnośnie inst. sanitarnej odpowiedź zawiera się w pkt.3. 

10.  Schody zewnętrzne będą realizowane przy okazji robót drogowych. 

11.  Ze względu na przeznaczenie budynku Zamawiający nie przewiduje modernizacji 

drzwi wewnętrznych. 

12. W przypadku przyjęcia przez zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego, 

dokumentacja projektowo-techniczna robót budowlanych ma charakter jedynie 

pomocniczy. Przedmiar więc nie wyznacza zakresu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia ale ma jedynie stanowić pomoc wykonawcom  

w oszacowaniu kosztów robót budowlanych. Przedmiarowi robót można zatem 

przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Stąd też zamawiający 

wyraźnie wskazuje w punkcie III SIWZ o konieczności dokonania wizji lokalnej 

obiektu i zapoznania się z pełnym zakresem prac do wykonania jak również 

dokonania stosownych pomiarów,obmiarów itp. 

13.  Modernizacja instalacji elektrycznej biorąc pod uwagę magazynowe przeznaczenie 

pomieszczeń zakłada demontaż starego okablowania oraz lamp, gniazd i włączników 

oraz w analogicznych miejscach montaż nowych lamp  typu np. Oprawa hermetyczna 

LED Struhm Herman 36, montaż 14 gniazd natynkowych pojedynczych IP44 oraz 

hermetycznych włączników oświetlenia, wraz z podtynkowym rozprowadzeniem 

przewodów elektrycznych i podłączeniem po trasie starej instalacji.  W zakresie robót 

sanitarnych jest tylko demontaż starego i montaż nowego zaworu czerpalnego 

kulowego na podejściu wody o śr. 20mm. 

14. Styropian EPS 70-040 gr.15cm. 



15. Tak, docieplenie ścian zewnętrznych ma obejmować cokół z uwzględnieniem zejścia 

10cm poniżej poziomu terenu wokół. Dopuszcza się zastosowanie styropianu np. 

Yetico Aqua gr.8cm. Powierzchnia cokołu zawiera się w obmiarze docieplenia ścian. 

16.  Ze względu na charakter przeznaczenia budynku nie przewiduje się wykonywania 

izolacji przeciwwilgociowych. 

17. W celu zejścia 10cm poniżej poziomu terenu przewiduje się odkopanie bądź 

rozebranie nawierzchni na powierzchni umożliwiającej wykonanie prac i ponowne 

odtworzenie do stanu wyjściowego. 

18. Zamawiający ze względu na magazynowe przeznaczenie budynku nie ma specjalnych 

wymagań i dopuszcza zastosowanie ogólnie przyjętych w robotach elewacyjnych 

rodzajów tynku ewentualnie barwionych w masie. Zaznacza się, że może nastąpić 

ewentualna zmiana układu kolorystyki elewacji jednak w palecie barw nie 

wpływających na cenę wyprawy. 

19. Ze względu na fakt, iż brak jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowej dotyczącej 

tego budynku, Zamawiający zakłada skucie do max 10cm istniejącej warstwy 

posadzki i z zastosowaniem folii posadzkowej jako dylatacji, wykonanie posadzki 

przemysłowej. W przypadku wykonania odkrywki i zmiany zakresu robót 

Zamawiający ma świadomość o możliwości wystąpienia robót dodatkowych bądź 

zamiennych. 

20. Odpowiedź zawiera się w pkt.7. 

21.  Nie przewiduje się docieplenia dachu. 

22.  Z szeroko pojętej „sztuki budowlanej” wynika, iż aby wykonać izolację zewnętrzną 

ścian należy ją umocować do stabilnego podłoża. Z racji ubytków w tynkach 

zewnętrznych elementy luźne lub odspojone należy usunąć i na tak przygotowaną 

powierzchnię ułożyć styropian. 

23. Okna i drzwi mają odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym dla stolarki 

okiennej i drzwiowej pod kątem wsp. U. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru 

zewnętrznego koloru okleiny okien i drzwi w barwach jednolitych. 

24. Kraty należy wyciąć. Zamawiający nie przewiduje montażu nowych i nie są one 

objęte zakresem robót. 

25. Drabinę należy zdemontować, oczyścić, dokonać ewentualnych napraw, odmalować  

i ponownie zamontować. 

26. Zamawiający uprzątnie pomieszczenia w zakresie niezbędnym do wykonania 

opisywanych prac. 

27. W przypadku przyjęcia przez zamawiającego wynagrodzenia ryczałtowego, 

dokumentacja projektowo-techniczna robót budowlanych ma charakter jedynie 

pomocniczy. Przedmiar więc nie wyznacza zakresu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia ale ma jedynie stanowić pomoc wykonawcom  

w oszacowaniu kosztów robót budowlanych. Przedmiarowi robót można zatem 

przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Stąd też zamawiający 

wyraźnie wskazuje w punkcie III SIWZ o konieczności dokonania wizji lokalnej 

obiektu i zapoznania się z pełnym zakresem prac do wykonania jak również 

dokonania stosownych pomiarów,obmiarów itp. 

28. Proszę przyjąć jako podstawę wyceny katalog KNR 4-01 0108-11 z uzupełnieniem 

0108-12 

29. Tak pozycja dotyczy sufitów. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie jest 

wyznacznikiem wszystkich prac niezbędnych do wykonania zgodnie z technologią. 

Określa tylko ogólny zakres prac i ewentualne powierzchnie. W celu poprawnego 

skalkulowania zakresu prac Zamawiający zaleca wizję lokalną. 



30.  Proszę w takim razie przyjąć do kalkulacji odpowiednio KNR 4-01 0715-02 i KNR 4-

01 0715-10. 

31.  Okna i drzwi mają odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym dla stolarki 

okiennej i drzwiowej pod kątem wsp. U. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru 

zewnętrznego koloru okleiny okien i drzwi w barwach jednolitych. Szczegółowe 

wymiary okien i drzwi należy pobrać z natury. 

32.  Ze względu na fakt, iż brak jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowej dotyczącej 

tego budynku, Zamawiający zakłada skucie do max 10cm istniejącej warstwy 

posadzki i z zastosowaniem folii posadzkowej jako dylatacji, wykonanie posadzki 

przemysłowej. W przypadku wykonania odkrywki i zmiany zakresu robót 

Zamawiający ma świadomość o możliwości wystąpienia robót dodatkowych bądź 

zamiennych. Ze względu na fakt, iż nie przewiduje się składowania materiałów bardzo 

ciężkich można przyjąć do kalkulacji typową posadzkę przemysłową. Przedmiar ma 

charakter pomocniczy i nie jest wyznacznikiem wszystkich prac niezbędnych do 

wykonania zgodnie z technologią. Określa tylko ogólny zakres prac i ewentualne 

powierzchnie. W celu poprawnego skalkulowania zakresu prac Zamawiający zaleca 

wizję lokalną. Proszę przyjąć taką kalkulację, która zapewni Wykonawcy możliwość 

wykonania tych prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz spokojnego zabezpieczenia z 

tytułu późniejszej gwarancji. 

33.  Ze względu na fakt, iż brak jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowej dotyczącej 

tego budynku, Zamawiający, biorąc pod uwagę magazynowe przeznaczenie 

pomieszczeń, zakłada modernizację instalacji elektrycznej na zasadzie demontażu 

starego okablowania oraz lamp, gniazd i włączników oraz w analogicznych miejscach 

montażu nowych lamp  typu np. Oprawa hermetyczna LED Struhm Herman 36, 

montażu 14 gniazd natynkowych pojedynczych IP44 oraz hermetycznych włączników 

oświetlenia, wraz z podtynkowym rozprowadzeniem przewodów elektrycznych  

i podłączeniem po trasie starej instalacji.  Dodatkowo przewidziano demontaż lampy 

zewnętrznej oświetleniowej i zamocowanie na elewacji lampy halogenowej typowej 

elewacyjnej aby oświetlić zaciemnioną część wokół budynku. W zakresie robót 

sanitarnych jest tylko demontaż starego i montaż nowego zaworu czerpalnego 

kulowego na podejściu wody o śr. 20mm. 

34.  Wymiary otworu na schody to: 0,79x0,79m i grubość stropu 25cm. Zamawiający 

dopuszcza zarówno drewniany jak i metalowy rodzaj schodów. Ze względu na 

przeznaczenie pomieszczeń nie ma dodatkowych wymogów co do zastosowanego 

rozwiązania, a jedynie zgodność z technologią prac ślusarskich i stolarskich i względy 

BHP. 

35. Zgadza się pozycje 19, 20, 21 zawierają się w poz. 22 więc proszę ich nie 

uwzględniać. 

36. Styropian EPS 70-040 gr.15cm. Docieplenie ścian zewnętrznych ma obejmować cokół 

z uwzględnieniem zejścia 10cm poniżej poziomu terenu wokół. Dopuszcza się 

zastosowanie styropianu np. Yetico Aqua gr.8cm. Powierzchnia cokołu zawiera się w 

obmiarze docieplenia ścian. Ze względu na charakter przeznaczenia budynku nie 

przewiduje się wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. W celu zejścia 10cm 

poniżej poziomu terenu przewiduje się odkopanie bądź rozebranie nawierzchni na 

powierzchni umożliwiającej wykonanie prac i ponowne odtworzenie do stanu 

wyjściowego dlatego należy je uwzględnić w kalkulacji. Zamawiający ze względu na 

magazynowe przeznaczenie budynku nie ma specjalnych wymagań i dopuszcza 

zastosowanie ogólnie przyjętych w robotach elewacyjnych rodzajów tynku 

ewentualnie barwionych w masie. Zaznacza się, że może nastąpić ewentualna zmiana 



układu kolorystyki elewacji jednak w palecie barw nie wpływających na cenę 

wyprawy. 

37.  Okna i drzwi będą montowane w miejscu obecnych. 

38.  Ze względu na fakt, iż brak jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowej dotyczącej 

tego budynku, Zamawiający w poz. 27 ujął zarówno deskę czołową pod ewentualny 

montaż orynnowania jak oraz założył podkład pod ewentualne obróbki po stronie 

„wiatrowej”. W celu poprawnego skalkulowania zakresu prac Zamawiający zaleca 

wizję lokalną. Proszę przyjąć taką kalkulację, która zapewni Wykonawcy możliwość 

wykonania tych prac zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią oraz spokojnego 

zabezpieczenia z tytułu późniejszej gwarancji. 

39.  W celu poprawnego skalkulowania zakresu prac Zamawiający zaleca wizję lokalną. 

Proszę przyjąć taką kalkulację, która zapewni Wykonawcy możliwość wykonania tych 

prac zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią oraz spokojnego zabezpieczenia  

z tytułu późniejszej gwarancji. 

40.  W poz. 29 zamawiający dopuszcza zarówno kratki elewacyjne z PVC jak i metalowe 

o wym. 14x14cm. 

41.  W poz. 30 w celu poprawnego skalkulowania zakresu prac Zamawiający zaleca wizję 

lokalną. Proszę przyjąć taką kalkulację, która zapewni Wykonawcy możliwość 

wykonania tych prac zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią oraz spokojnego 

zabezpieczenia z tytułu późniejszej gwarancji. 

42. Poz.31 proszę potraktować jako analogię, gdyż zarówno montaż rynien z blachy 

powlekanej jak i PVC wykonuje się z gotowych elementów. Zamawiający ze względu 

na delikatny spadek dachu na niskiej części założył zamontowanie rynny także tam tej 

samej stronie co na dachu wyższym, stąd w przedmiarze dwie wartości. 

43. Zamawiający zaznacza, że przedmiar ma charakter poglądowy i pomocniczy ale nie 

jest wyznacznikiem wszystkich prac, które Wykonawca powinien wykonać aby 

spełnić wymogi „sztuki budowlanej” i wynikające z technologii wykonywania danego 

typu robót. Całość orynnowania przyjęto jako metalowe z blachy powlekanej 

44. Poz.34 proszę potraktować jako analogię, gdyż zarówno montaż rur spustowych  

z blachy powlekanej jak i PVC wykonuje się z gotowych elementów. Proszę przyjąć 

po jednej rurze spustowej z dachu niskiego i wysokiego. 

45. Zamawiający zaznacza, że przedmiar ma charakter poglądowy i pomocniczy ale nie 

jest wyznacznikiem wszystkich prac, które Wykonawca powinien wykonać aby 

spełnić wymogi „sztuki budowlanej” i wynikające z technologii wykonywania danego 

typu robót. Całość orynnowania przyjęto jako metalowe z blachy powlekanej. 

46. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. ICOPAL PYETV 250. Grubość 

5,2mm. 

47. Nie przewiduje się wymiany drzwi wewnętrznych. Proszę skalkulować koszt 

rusztowań w cenie oferty. Docieplenie ścian zewnętrznych ma obejmować cokół  

z uwzględnieniem zejścia 10cm poniżej poziomu terenu wokół. Powierzchnia cokołu 

zawiera się w obmiarze docieplenia ścian. 

48. Ze względu na fakt, iż brak jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowej dotyczącej 

tego budynku, Zamawiający zakłada skucie do max 10cm istniejącej warstwy 

posadzki i z zastosowaniem folii posadzkowej jako dylatacji, wykonanie posadzki 

przemysłowej. W przypadku wykonania odkrywki i zmiany zakresu robót 

Zamawiający ma świadomość o możliwości wystąpienia robót dodatkowych bądź 

zamiennych. 

49. Nie ma do  robót przewidzianych do wykonania dokumentacji projektowej stąd też nie 

ma możliwości załączenia opisu technicznego. Jak Zamawiający wspomniał do 

budynku nie ma żadnej dokumentacji projektowej została tylko wykonana 



podstawowa Inwentaryzacja budynku celem określenia powierzchni do poprawnego 

skalkulowania wartości prac. 

50. Drabinę należy zdemontować, oczyścić, dokonać ewentualnych napraw, odmalować  

i ponownie zamontować. 

51. Z szeroko pojętej „sztuki budowlanej” wynika, iż aby wykonać izolację zewnętrzną 

ścian należy ją umocować do stabilnego podłoża. Z racji ubytków w tynkach 

zewnętrznych elementy luźne lub odspojone należy usunąć i na tak przygotowaną 

powierzchnię ułożyć styropian. Proszę uwzględnić w kalkulacji wszystkie prace, które 

wg Państwa są niezbędne do wykonania. Zamawiający zaznacza, że przedmiar ma 

charakter poglądowy i pomocniczy ale nie jest wyznacznikiem wszystkich prac, które 

Wykonawca powinien wykonać aby spełnić wymogi „sztuki budowlanej”  

i wynikające z technologii wykonywania danego typu robót. 

52. Modernizacja instalacji elektrycznej biorąc pod uwagę magazynowe przeznaczenie 

pomieszczeń zakłada demontaż starego okablowania oraz lamp, gniazd i włączników 

oraz w analogicznych miejscach montaż nowych lamp  typu np. Oprawa hermetyczna 

LED Struhm Herman 36, montaż 14 gniazd natynkowych pojedynczych IP44 oraz 

hermetycznych włączników oświetlenia, wraz z podtynkowym rozprowadzeniem 

przewodów elektrycznych i podłączeniem po trasie starej instalacji.  W zakresie robót 

sanitarnych jest tylko demontaż starego i montaż nowego zaworu czerpalnego 

kulowego na podejściu wody o śr. 20mm. 

53. W powierzchniach wewnętrznych wskazanych w przedmiarze ujęty jest ten sam 

zakres robót na kondygnacji +1 co na parterze. Dodatkowo ujęte jest także wykonanie 

posadzki przemysłowej(powierzchnia wliczona w wartość w poz.13, jednak dopiero 

po dokonaniu odkrywek będzie można ocenić faktyczny zakres prac niezbędnych do 

wykonania np. na zasadzie ewentualnego kosztorysu różnicowego. 

54. Zamawiający nie przewiduje zmian treści umowy.  

 

 

 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


