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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba                         

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczony, na: 

Budowa basenu-krytej pływalni w Proszowicach ETAP II - stan wykończeniowy. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Niniejszym pismem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących 

wątpliwości zawartych w kosztorysie na roboty budowlane: 

1. Pozycje od nr 45 do 49 – prosimy o potwierdzenie przyjętej ilości do wyceny 

2. Pozycje od nr 78 do 82 – prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń 

wskazanych w niniejszych pozycjach kosztorysowych. 

3. Pozycja nr 118 – prosimy o potwierdzenie przyjęcia krotności „0” w niniejszej 

pozycji. 

4. Pozycje nr 141 i 156 – pozycja ta nie zawiera materiału tj. blachy – prosimy o 

informację czy do wyceny należy przyjąć koszt blachy? 

5. Pozycje nr 142 i 157 – pozycja ta nie zawiera w sobie materiału w postaci konstrukcji 

aluminiowych. Prosimy o informację czy należy przyjąć materiał do wyceny. Prosimy 

o informację czy pozycje te dotyczą podkonstrukcji obudowy ścian? 
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad 1. Pozycje te dotyczą wykonania okładziny ( wraz z cokołem) w pomieszczeniu 

serwerowni, tak więc należy przyjąć jak w przedmiarze.  

Ad 2. Parametry dźwigów i platform określone są w dokumentacji technicznej i takie należy 

uwzględnić w wycenie. 

Ad 3. W poz. 118 należy uwzględnić w wycenie tej pozycji krotność 1 (słownie: "jeden") tj. 

należy przyjąć montaż  klamek z szyldami do skrzydeł drzwiowych z uwzględnieniem 

dostawy tych klamek z szyldami. 

Ad 4. Pozycje te uwzględniają pracochłonność montażu okładzin elewacyjnych - dostawę 

materiału należy uwzględnić w pozycjach poniżej (odpowiednio poz. 143 i 158). 

Ad 5. Pozycje te uwzględniają pracochłonność montażu konstrukcji pod montaż okładzin 

elewacyjnych - dostawę materiału należy uwzględnić w pozycjach poniżej (odpowiednio poz. 

143 i 158). 

  

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Jan Makowski 


