
 

 

 

 

 

 

Myślibórz, 12.12.2013 r.  

 

BI1.272.14.2013.MS 

 

 

Uczestnicy postępowania 

przetargowego  

 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907, ze zm.) Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi na zapytania 

Wykonawców: 

 

Pytanie 1 

Proszę określić w m
2
 ilość krat do rozbiórki z poz. 19 kosztorysu oraz zastosować 

odpowiednia tablicę KNR 4-01 do ich demontażu, określenie jednostki, jako 1 kpl. nie 

wyczerpuje zagadnienia, bo za równo kpl. może być 1m jak i 1000m
2
 co stanowi różnicę, 

 a w projekcie nie ma zaznaczonych krat. 

 

Odpowiedź: 

Pozycja w kosztorysie jako komplet obejmuje demontaż oraz przekazanie inwestorowi krat 

okiennych o pow. do 1m
2
 - 1 sztuka oraz o pow. do 2m

2
 - 15 sztuk, jak również demontaż  

3 sztuk kratek wycierowych.  

Dodatkowo przedmiotowa pozycja obejmuje zakres robót tj.:  

roboty demontażowe krat i wycieraczek z ich przekazaniem inwestorowi,  

wykonanie robót murarskich po demontażu krat.  

Jednocześnie informuję, iż w kosztorysie inwestorskim nie ujęto montażu krat okiennych,  

ze względu na przyjętą w projekcie oraz kosztorysie stolarkę okienną antywłamaniową. 

 

Pytanie 2 

W SIWZ pkt 9.1. jest zapis, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność 

kredytową na wartość co najmniej 500.000 zł brutto. Wnioskuję, że można się wspomagać 

środkami finansowymi pozyskanymi z banku. Czy Państwo dopuścicie możliwość cesji  

na rzecz banku? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności na rzecz banku, który udzielił Wykonawcy 

kredytu.   

 

Pytanie 3 

Jaki jest termin zakończenia robót? 

 

Odpowiedź: 

Termin zakończenia robót – 31.05.2014 r.    

 

Pytanie 4 

Czy kwota wpisana we wzorze umowy jest kwotą kontraktu? 

 

Odpowiedź: 

W załączniku Nr 7 do SIWZ (wzór umowy) omyłkowo podano kwotę wynagrodzenia. 

Właściwe wynagrodzenie należy skalkulować w oparciu o dokumentację przetargową.   

 

Pytanie 5 

Prosimy  o podanie rodzaju materiałów z jakiego mają być wykonane parapety wewnętrzne.  

 

Odpowiedź: 

W kosztorysie inwestorskim przyjęto do wykonania parapety wewnętrzne drewniane.  

 

 

Pytanie 6 

Czy okna mają być wyposażone w nawiewniki jeśli tak to prosimy o podanie ilości na jedno 

okno oraz typ. 

  

Odpowiedź: 

W stolarce okiennej powinny być zamontowane nawiewniki Higrosterowane EHA:  

 Stolarka okienna sali gimnastycznej – 4 szt. na jedną stolarkę okienną,  pozostała stolarka 

okienna - po 1 szt., stolarka poddasza – po 1 szt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pytanie 7 

Prosimy o podanie parametrów papy podkładowej i nawierzchniowej.   

 

Odpowiedź: 

W kosztorysie inwestorskim przyjęto papę termozgrzewalną:  

- papa podkładowa  o grubości 4 mm,  

- papa nawierzchniowa o grubości 4,4 mm  

 

Pytanie 8 

Prosimy o podanie wyposażenia drzwi (ilość zamków, samozamykacz, itp.) 

 

Odpowiedź: 

W stolarce drzwiowej sali gimnastycznej zamontować należy 2 zamki antywłamaniowe oraz 

1 samozamykacz. W pozostałej stolarce drzwiowej należy zamontować zamki z wkładkami 

patentowymi zwykłymi.  

Dodatkowo należy zamontować samozamykacz w zewnętrznej stolarce drzwiowej 

wejściowej do części dydaktyczno – administracyjnej.  

 

Pytanie 9 

Prosimy o podanie wielkości daszków wejściowych.  

 

Odpowiedź: 

Wymiary daszków nad zewnętrzną stolarką drzwiową:  

 nad stolarką drzwiową wejściową do sali gimnastycznej - 2,20 x 1,00 m.  

 nad pozostałą zewnętrzną stolarką drzwiową zgodnie z projektem – 1,80 x 1,00m  

 

Pytanie 10 

Prosimy o podanie przekrojów budynku Sali. 

 

Odpowiedź: 

Zakres dokumentacji projektowej nie wymagał opracowania przekroju budynku sali.  

 

 

Pytanie 11 

Jaki tynk należy przyjąć do oferty silikonowy biały czy barwiony w masie. 

 

Odpowiedź: 

W wycenie kosztorysu inwestorskiego ujęto tynk barwiony w masie, zgodnie z kolorami 

ujętymi w projekcie budowlanym termomodernizacji danego budynku.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Pytanie 12 

Prosimy o podanie informacji, jaką szybę należy ująć w ofercie, bezpieczna? Jeśli tak, folia 

dwustronna czy jednostronna.  

 

Odpowiedź: 

Szkło w oknach należy przyjąć:  

szyby w oknach sali gimnastycznej – klasa P4,  

 pozostałe szyby oprócz poddasza – klasa P3,  

 stolarka poddasza – klasa 01.  

 

Pytanie 13 

W zestawieniu stolarki jest okno łukowe, które ma podane jedynie powierzchnie. 

Czy są dostępne wymiary czy ma się zgadzać jedynie powierzchnia tych okien? 

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć powierzchnie wskazane w dokumentacji przetargowej, natomiast wymiary 

określić z natury.   

 

 

 

 

 

 

 

 


