
         Grójec, dn. 11.10.2018r 

WI.271.47.2018.GM-4 

 

 

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 

Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Budowa  Sali gimnastycznej przy  w Grójcu” 

 

 

 

PYTANIA UWAGI  I  ODPOWIEDZI   

 

1. Proszę o informację jakie okna mają być wyceniane. 
W przedmiarze wszystkie okna są aluminiowe. W zestawieniu większość okien to PCV. 
 

Ad.1. Do wyceny należy przyjąć stolarkę zgodną z wykazem stolarki z Projektu 

Wykonawczego Architektury. W związku z tym wprowadzona zostanie korekta w 

przedmiarach. 

 
2.           W związku z planowanym przystąpieniem naszej Spółki do składania oferty przetargowej do 
zadania pn.: Budowa Sali Gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu 
WNIOSKUJEMY  O PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA SKŁADANIE OFERT 
 
Ad.2      Zamawiający ostateczną decyzję  w tej sprawie podejmie w najbliższym czasie 
 

3.          Prosimy o zamieszczenie przedmiarów dotyczącej branży elektrycznej i 
teletechnicznej. 

4.           Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej. 

Ad. 3 i 4 Brakujące materiały dotyczące instalacji teletechnicznych i przedmiarów po 
otrzymaniu od projektanta niezwłocznie  zostaną zamieszczone w dokumentacji 
przetargowej 

5.            Czy w przedmiarach można dokonywać zmian obmiarowych? 

Ad. 5       Nie można dokonywać takich zmian – kosztorysy ofertowe nie byłyby 
porównywalne. 

6.             Prosimy o rezygnację z konieczności podawania nazw podwykonawców, jeżeli na 
etapie składania oferty nazwy ich nie są znane, a pozostawienie jedynie wymogu podania 
informacji jaki zakres robót oferent planuje podzlecić podwykonawcom. Nazwy 
podwykonawców zostaną podane w trakcie realizacji inwestycji.  Jak wynika z orzecznictwa 
Krajowej Izby Odwoławczej wskazanie podwykonawców  nie może być traktowane jako 
obligatoryjny element oferty i nie można przyjąć, że Wykonawca jest tymże wskazaniem 



związany ( tak m.in wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lutego 2017 r. sygn. akt KIO 
258/17 wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lutego 2017 r.. sygn. akt: KIO 192/17). 

Ad. 6        Przychylamy się do przedłożonej propozycji – nie wymagamy podawania  nazw 
podwykonawców. 

7.            Czy Zamawiający przewiduje comiesięczne fakturowanie? 

Ad. 7       Tak. Fakturowanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

8.             Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej. 

Ad. 8       Dokumentacja geologiczna została zamieszczona w dokumentach przetargowych. 

9.           W punkcie VII podpunkt 3 SIWZ jest zapis, że na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykaz sprzętu na potwierdzenie spełnienia 
warunku określonego w części V pkt 2 ppkt 3 lit. c, jednak brak takiego podpunktu w 
Specyfikacji. Prosimy o informację czy w/w wykaz będzie wymagany do uzupełnienia. 

Ad. 9      Istotnie  wystąpiła omyłka a pkt VII siwz. Nie wymagamy  wykazu sprzętu. 

10.          Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie formularza oferty oraz załączników w formie 
edytowalnej. 

Ad.10.    Nie praktykujemy zamieszczania dokumentów w formie edytowalnej. 

11.           Prosimy o podanie parametrów płytek podłogowych oraz ściennych. 
 
Ad. 11      Parametry płytek znajdują się w części opisu Projekt Wykonawczy Architektury 
pkt.6.1.  Należy dodatkowo uwzględnić parametr nasiąkliwości płytek w sanitariatach na 
poziomie 3%.Kolorystyka i układ płytek przedstawiono na rysunkach od Ak- 1 do Ak-4. 

12.           W projekcie zagospodarowania terenu jest zapis odnośnie wycinki oraz nasadzeń. 
Prosimy o informacje jakie drzewa są przeznaczone do wycinki i jakich nasadzeń należy 
dokonać. 
Ad. 12     Do wycinki należy przyjąć drzewa zgodnie z poniższą tabelą. 

Nasadzenia przewidziano tylko zielenią niską zgodnie z rysunkiem Projekt 
Wykonawczy Zagospodarowania terenu Z-1. 
 

Lp. Gatunek drzewa 
Średnica mierzona 

na wysokości 5cm 

nad gruntem 

Średnica mierzona na 

wysokości 130cm 

nad gruntem 
Przeznaczenie 

1. Lipa drobnolistna 66/75/84cm 54/78/82cm do usunięcia 

2. Klon zwyczajny 233cm 192cm do usunięcia 

3. Klon zwyczajny 204cm 174cm do usunięcia 

4. Klon zwyczajny 218cm 163cm do usunięcia 

5. Robinia akacjowa 190cm 190cm do usunięcia 

6. Robinia akacjowa 50/60/50cm 40/50/40cm do usunięcia 

7. Robinia akacjowa 62/54/78cm 57/49/67cm do usunięcia 

8. Robinia akacjowa 92cm 58cm do usunięcia 



9. Robinia akacjowa 52cm 38cm do usunięcia 

10. Robinia akacjowa 62/56cm 40/40cm do usunięcia 

11. Robinia akacjowa 61/63/55cm 52/45/45cm do usunięcia 

12. Robinia akacjowa 60cm 45cm do usunięcia 

13. Robinia akacjowa 59cm 44cm do usunięcia 

14. Robinia akacjowa 62cm 45cm do usunięcia 

15. Robinia akacjowa 55cm 40cm do usunięcia 

16. Lipa drobnolistna 58cm 50cm do usunięcia 

17. Klon zwyczajny 62/31/59cm 48/32/43cm do usunięcia 

18. Klon zwyczajny 66/82cm 52/65cm do usunięcia 

19. Lipa drobnolistna 86/60/63cm 72/51/53cm do usunięcia 

20. Jesion wyniosły 110cm 85cm do usunięcia 

21. Robinia akacjowa 80cm 60cm do usunięcia 

 

13.           Prosimy o zamieszczenie parametrów wyposażenia zaplecza - przedmiar pozycje 
341-358. 

Ad. 13     Zamawiający zamieści  dodatkowo karty z parametrami wyposażenia meblowego. 

14.           W przedmiarze budowlanym w poz. 305 jest zakup platformy dla 
niepełnosprawnych prosimy o podanie parametrów platformy. 

 
Ad. 14     Podstawowe parametry platformy dla niepełnosprawnych : 

 Udźwig 225 kg 

 Moc Prędkość podróżowania 500 W do 0,15 m/s 

 Zasilanie 24V DC / 230V ~50Hz 

 Wymiary platformy 1000x800 

 Kąt nachylenia 0° – 47° 

 Głośność poniżej 63dB 

 Materiał stal nierdzewna 

15.           Z jakiego materiału oraz jakich rozmiarów należy wykonać napisy na elewacji? 

 
Ad. 15     Napis przestrzenny. Do wyceny należy przyjąć  napis przestrzenny 

składający się z liter 3D (do 40 szt. liter) Litery wykonane ze styroduru 
powlekanego warstwą PLEXI barwionej o grubości ścianki min. 3mm.Napis 
klejony do płyty elewacyjnej bezpośrednio klejem dwuskładnikowym 
poliuretanowym. Wymiar max. każdej z liter szer. 30 cm x wys. 90 cm x gr. 5cm 

 

16.      Zwracamy się z uprzejmą prośbą  o udostępnienie wersji edytowalnej 
załączników do SIWZ na stronie Zamawiającego lub na adres e-mailem: ……. 

 

Ad. 16 Nie praktykujemy zamieszczania dokumentów w formie edytowalnej.  



17.      W zapisach SIWZ Zamawiający zapisał żąda wskazania przez Wykonawcę 
części zamówienia, których wykonania zamierza powierzyć podwykonawcom, i 
podania  przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców, prosimy o informację, czy 
jeśli nazwa podwykonawcy nie jest znana na etapie przygotowania oferty wystarczy 
wpisać jaką część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom.  

 

Ad. 17 Nie będziemy wymagali  podawania nazw podwykonawców w takim 
przypadku - wystarczy wpisać jaką część zamówienia zamierzamy im 
powierzyć  

 

18.       W dokumentach zamieszczonych wraz z  SIWZ brak jest dokumentacji 
projektowej dotyczącej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Prosimy o 
informacje , czy te branże nie wchodzą  w zakres  zadania lub prosimy udostępnić  
dokumentacje  elektryczną i teletechniczną. 

 

Ad. 18 Instalacje elektryczne zostały już zamieszczone natomiast teletechnika 
zostanie udostępniona  niezwłocznie po otrzymaniu od projektanta. 

 

19.       J.w. lecz przedmiary instalacji elektrycznej  i teletechnicznej. 

 

Ad.19   Dokumenty zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu od 
projektanta. 

 

20.        Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 
z uwagi na nie kompletne dokumenty przekazane do ofertowania. 

 

Ad. 20   Zamawiający ostateczną decyzję  w tej sprawie podejmie w najbliższym 
czasie. 

 

21.         W związku z pobraniem z państwa strony Specyfikacji wraz z załącznikami 
dotyczącej ww. zamówienia zwracamy się z  pytaniem: czy dysponują Państwo 
przedmiarem robót elektrycznych? Na stronie jest zamieszczona dokumentacja oraz 
specyfikacje techniczne, brak natomiast przedmiaru robót. 

 

Ad. 21    Przedmiary instalacji elektrycznej i teletechniki  zostaną zamieszczone  
niezwłocznie po ich otrzymaniu od projektanta 

 

22.          Prosimy o podanie czy serwis wraz z materiałami eksploatacyjnymi 
elementów instalacji wentylacji w okresie udzielonej gwarancji będą po stronie 
Wykonawcy czy Zamawiającego?  Jeśli po stronie zamawiającego. To czy 
Zamawiający zobowiąże się  do podpisania  umowy z autoryzowanym serwisem 
producentów urządzeń  



Ad. 22     W okresie gwarancji usługi serwisowe i należą do obowiązków 
Wykonawcy 

 

23.           Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o izolację z wełny mineralnej dla 
kanałów  wentylacyjnych według opisu z projektu 

 

Ad. 23      Informujemy, że dokonamy stosownej korekty w przedmiarach 
wentylacji 

 

24.           Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje koszt przedłużenia  gwarancji 

 

Ad. 24      Zamawiający nie przewiduje takiej pozycji w przedmiarach 

 

25.      Brak dokumentacji projektowej teletechnicznej. Wnosimy o uzupełnienie 

ogłoszenia o brakujący zakres wskazany w SIWZ w dziale III.\ 

 

Ad.25   Dokumentacja teletechniczna zostanie udostępniona niezwłocznie po 

otrzymaniu jej od projektanta  . 

 

26.         Brak przedmiarów w zakresie robót elektrycznych. Wnosimy o uzupełnienie 

brakujących przedmiarów. 

 

27.      Brak przedmiarów w zakresie robót teletechnicznych. Wnosimy o uzupełnienie 

brakujących przedmiarów. 

 

Ad. 26 i 27 Przedmiary zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu od 

projektanta 

 

28.       Z uwagi na brak zamieszczenia kompletnej dokumentacji technicznej w dniu 

zamieszczenia ogłoszenia, czyli 02.10.2018 r. i ciągłe uzupełnianie przez 

Zamawiającego braków, takich jak: projekt wykonawczy co, projekt budowlany 

wentylacji, przedmiar budowlany czy projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 

udostępniony dopiero w dniu 08.10.2018 r., wnosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert o dodatkowy czas niezbędny do jej przygotowania. Wnosimy o 

zmianę terminu na 23.10.2018 r. (podstawa: Art. 38, ust 6 Pzp). 

 

Ad 28    Decyzja o  ewentualnej zmianie terminu zostanie podjęta w najbliższym 

czasie. 

 

29.     Wnosimy o podanie jakie trzeba przyjąć parametry wody do nagrzewnic i 

temperaturę nawiewu? 

 

Ad. 29   Zastosowane nagrzewnice nie są przewidziane na doprowadzenie 

czynnika grzewczego. W związku z tym nie podano parametrów zasilania. 



Przyjęto kurtyny wejściowe tzw. "zimne" działające na zasadzie wymuszonego 

strumienia powietrza wtórnego w pomieszczeniu  w którym są zainstalowane. 

W załączeniu karta katalogowa kurtyn, patrz kurtyna WING C200. 

 

30.       Z uwagi na brak danych wnosimy o podanie typu nagrzewnic. 

 

Ad.30  Załączone karty katalogowe produktów w SIWZ mają na celu określenie 

standardów wykończenia i jakości użytych materiałów dla wybranych 

produktów, które zostaną wbudowane na obiekcie. Załączone karty katalogowe 

czy specyfikacje zawierają wskazania konkretnych producentów i odnoszą się 

do konkretnych wyrobów. Wykonawca może na każdym etapie  dokonać 

wyboru zakupu czy przyjąć do wyceny  produkty innego producenta niż 

wskazywany  z zachowaniem parametrów porównywalnych lub wyższych 

 

31. Z uwagi na zapisy w SIWZ – XVIII pkt 6 i 7,  wnosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający akceptuje poniższe zapisy gwarancji ubezpieczeniowej 

zabezpieczającej należyte wykonanie umowy: 

..Wezwanie do zapłaty zostanie podpisane przez osoby właściwie umocowane w 

imieniu Beneficjenta i złożone w okresie ważności gwarancji, pod rygorem odmowy 

zapłaty gwarantowanych należności. W wezwaniu do zapłaty zostanie wskazany 

rachunek bankowy Beneficjenta, na który ma nastąpić zapłata z tytułu niniejszej 

gwarancji. Wezwanie do zapłaty należy przesłać na adres Gwaranta: 

I. Do wezwania należy dołączyć: 
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu:  

a) pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania, nie 

wykonał lub nienależycie wykonał Kontrakt objęty niniejsza gwarancja oraz, że 
żadana kwota jest należna z tytułu niniejszej gwarancji.      

 b) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do 
zapłaty. 

2) w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek: 

a] pisemne oświadczenie, że Zobowiązany, pomimo pisemnego wezwania przez 

Beneficjenta do usunięcia wad i usterek, nie zaspokoił roszczeń Beneficjenta oraz, że 

żadana kwota Jest należna z tytułu niniejszej gwarancji. 

b) dokumenty poświadczające umocowanie osób podpisanych pod wezwaniem do 

zapłaty" 

Ad. 31   Zamawiający nie przewiduje zmian w specyfikacji w tym zakresie 

32.      Dotyczy SIWZ, rozdz. XVI pkt.3 - kryterium „Termin gwarancji"- 25 pkt. W 

tym kryterium Zamawiający ustalił minimalny wymagany okres gwarancji jakości na 36 

miesięcy nie ustalając maksymalnego okresu gwarancji jakości jaki będzie oceniany w tym 



 

 

kryterium. To powoduje, że określony w SIWZ wzór obliczania punktacji za to kryterium 

spowoduje, że Zamawiający wystawia się na ryzyko konieczności wyboru oferty z okresem 

gwarancji nierealnie długim lub wykraczającym daleko poza rzeczywiste potrzeby 

Zamawiającego i może spowodować wybór oferty niekoniecznie z najniższą ceną - przy 

ustaleniu, że za wydłużony, bliżej nieokreślony okres gwarancji jakości, zostanie przyznane 

25 pkt. Wykonawca szacuje, że podanie nierealnego, ale najdłuższego okresu gwarancji 

umożliwi złożenie oferty o ponad 7 min brutto droższej, co i tak da 

najkorzystniejszą ofertę punktowo. Taka sytuacją iest też podstawa do "celowego 
blokowania przetargu". Brak ograniczenia maksymalnego okresu gwarancji jakości w tym 

kryterium jest poważnym błędem Zamawiającego, dlatego wnosimy by Zamawiający 

dokonał stosownej modyfikacji w zakresie tego kryterium i kierując się 

rzeczywistymi potrzebami określił maksymalny okres gwarancji jakości oraz sposób 

obliczania punktacji za to kryterium . 

 

Ad. 32  Zamawiający nie wprowadza zmian w specyfikacji w tym zakresie 

33. Dotyczy § 10 ust. 7 wzoru umowy. Wykonawca wnosi, by Zamawiający doprecyzował jakie 

badania, o których mowa w tym zapisie, będą wykonywane na koszt Wykonawcy, jeśli 

Zamawiający tego zażąda. 

 

Ad. 33 Dotyczy wszelkich  niezbędnych badań, które zdaniem Zamawiającego są niezbędne 

do prawidłowego i zgodnego ze sztuka budowlaną wykonania zamówienia 

 

34. Dotyczy §10 pkt. 10 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu z tego 

powodu, że w świetle obowiązujących przepisów prawa Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za braki i błędy dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez 

Zamawiającego a wykonanej na zlecenie tegoż Zamawiającego przez projektanta. Również 

Wykonawca nie może być obciążany kosztami napraw urządzeń melioracyjnych nie 

ujawnionych w projekcie. 

 

Ad. 34  Nie przychylamy się do wniosku 

 

35. Dotyczy §14 ust. 4,5,6 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o modyfikację tych zapisów 

umownych w ten sposób, by kary umowne określone we wskazanych



 

zapisach były naliczane od wartości umów zawartych z podwykonawcami a nie od wartości 

umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

Ad. 35  Zamawiający nie zmienia  wskazanych zapisów umownych. 

 

36. Dotyczy w § 14 ust.3 wzoru umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

cywilnego/ art. 483 §1 k.c./ - postanowienia umowne wiążące obowiązek zapłaty kary 

umownej z niespełnieniem świadczenie pieniężnego w terminie są bezwzględnie nieważne. 

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu z wzoru umowy . 

Ad. 36 Nie uwzględniamy wniosku, gdyż kara nie  dotyczy rozliczen pieniężnych między 

stronami umowy.  

 

 

37. Dotyczy § 16 wzoru umowy. Należy wpisać kary umowne dla Zamawiającego: 0,2% sumy 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu placu budowy, 0,1% sumy 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentacji 

projektowej, 10% wartości robót objętych umową za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego, 0,2% sumy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu 

odbioru końcowego. 

Ad. 37 Nie uwzględniamy proponowanego zapisu. 

 

 

38. Dotyczy wzoru umowy. Zapis §12 ust. 1 i 2 wzoru umowy zawiera zapisy dotyczące okresu 

gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane, oraz wskazuje termin od 

którego liczy się termin gwarancji i rękojmi tj. liczony od dnia odbioru końcowego robót, W 

§ 15 ust.l wzoru umowy. Zamawiający ponownie zamieszcza zapis dotyczący okresu 

gwarancji jakości wpisując, iż liczony będzie od daty odbioru ostatecznego. Wnosimy o 

wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem odbioru końcowego i pod pojęciem 

odbioru ostatecznego. Wnosimy ujednolicenie powyższych zapisów we wskazanych 

przepisach. 

 

Ad.38.  Potwierdzamy słuszność uwagi i ujednolicamy zapis na „odbiór końcowy” 

 

 

39. Dotyczy §12 ust.l wzoru umowy. Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu umownego i 

wskazanie stałego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane np. przez określenie, iż 

okres rękojmi jest zgodny z przepisami kodeksu cywilnego. Kryterium oceny ofert jest 

bowiem tylko i wyłącznie gwarancja i tylko gwarancja może być wielkością zmienną. 

 

Ad. 39  Nie uwzględniamy proponowanego zapisu. 

 

 

40. Dotyczy §15 wzoru umowy. Wykonawca wnosi by Zamawiający dopisał w §15 wzoru 



umowy zapis mówiący o terminach zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z treścią art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Ad. 40  Uważamy, że nie ma potrzeby powielania zapisów  ustawy 

41. Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane napisy przestrzenne „ARENA" 

oraz „GRÓJEC". Brak takich danych w dokumentacji. 

 

Ad. 41  Patrz odpowiedź na pyt. Nr 15 

 

42. Wnosimy o potwierdzenie, że przy naświetlach OWI należy wykonać barierki szklane, tak 

jak to jest pokazane na rys. A-4. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie 12 mb 

barierki. 

 

Ad . 42  Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie 

 

43. Czy przy naświetlach na I piętrze (Nls, 07, 08, 09] należy montować barierki/poręcze? Jeśli 

tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. 

 

Ad. 43 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie 

 

44. Jeśli przy naświetlach na I piętrze należy montować elementy ochronne to czy to mają być 

poręcze, czy barierki? Wnosimy również o podanie jakiego typu i z jakim wypełnieniem -

przeszklone czy nie? 

 

Ad.44 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie rozmieszczenie barierek 

przeszklonych pokazano w części graficznej projektu Architektury 

 

45. Wnosimy o potwierdzenie, że na schodach na ścianach należy zamontować poręcze w ilości 

14,62 mb? Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

 

Ad. 45 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie 

 

46. Przedmiar budowlany zawiera w pozycji nr 106 ilość 0. Czy element w tej pozycji nie będzie 

wykonywany? Wnosimy o wyjaśnienie. 

 

Ad.46 Usunięto pozycje z przedmiaru 

 

47. Przedmiar zagospodarowania terenu zawiera w pozycji nr 25 ilość 0. Czy element w tej 

pozycji nie będzie wykonywany? Wnosimy o wyjaśnienie. 

 

Ad. 47 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie 

 

48. Załącznik do dokumentacji o nazwie "Zał. nr 15 Blacha falista" jest uszkodzony i nie otwiera 

się. Wnosimy o ponowne zamieszczenie poprawnego pliku. 



Ad. 48 Jeszcze raz zamieszczono załącznik. 

 

49. Z uwagi na brak danych w dokumentacji wnosimy o podanie typu blachy i rodzaju perforacji 

blachy perforowanej montowanej do sufitu na sali gimnastycznej. 

 

Ad. 49 Według załcznika nr 15 „Blacha falista” 

 

 

50. W poz.141 przedmiaru budowlanego wnosimy o korektę (zwiększenie] ilości na 129,02m2 z 

uwagi na zabudowę maskownicy z czterech stron płytą HPL. 

Ad.50 Skorygowano przedmiar we wskazanym zakresie 

51. Z uwagi na warstwę gleb i nasypów niebudowlanych, która będzie zalegać pod 
posadzkami na gruncie zwracamy się z zapytaniem czy należy je usunąć oraz wymienić na 
inny grunt? Jesli tak, należy zwiekszyć ilość wykopów oraz zasypek w przedmiarze. 

Ad.51 Przewidziano w przedmairze dostawę piasku na zasypki podposadzkowe z 
uwzględieneim wymiany w dziale 4 „Zasypywanie fundamentów”oraz w dziale 5 „Podłoża 
pod posadzki parteru” 

 

 

52. W przedmiarze w pozycji 80-81 są ściany żelbetowe <sc-1, sc-2, sc-3, sc-4, sc-5> prosimy 
o zamieszczenie rysunków tych ścian. 

Ad. 52 Rysunki dotyczące ścian SC1- SC5 mają numery K-2 , K-3 oraz K-48 (przy czym ściany 
SC 2 nie wykonujemy świadomie  nie usunięto jej z numeracji do wykonania pozostana SC-
1 i SC3-SC-5) 

 

53. Prosimy o podanie o wymiarów umywalek 7 i 5 stanowiskowych, ponieważ wymiary na 
rysunkach nie są podane. 

Ad. 53 Wymiary umywalek 7-io stanowiskowych wynoszą 500x50x30 cm 

Wymiary umywalek 5-cio stanowiskowych wynoszą 375x50x30 cm 

 

54. Prosimy o zamieszczenie rysunków słupów trybun. 

Ad. 54 Rysunki slupów trybun mają numery K-41 , w zestawienu stali podano jako 
wykonac 9 szt 



 

 

 

 

 

      

                                                                                        

 

     
 

 
 
   

 


