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Dotyczy: Odnowa rynku w miejscowości Lasocin poprzez renowację Domu Ludowego   
                 i odnowę rynku. 
 

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. 

Nr 113, poz.  759 i Nr 161 poz.1078) Zamawiający udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Proszę o podanie kolorystyki  stolarki okiennej 

Odpowiedź 1 

Okna PCV w kolorze brązowym. 

Pytanie 2 

 Proszę o podanie rodzaju okien w przedmiarze okna z PCV w projekcie okna drewniane 

Odpowiedź 2 

Zamontować okna z tworzywa PCV profil ciepły o współczynniku przenikania <1,1. 

Pytanie 3  

Proszę o podanie rodzaju pokrycia dachowego projekt podaje  blachodachówkę specyfikacja 

techniczna podaje dachówkę ceramiczną 

Odpowiedź 3 

Przyjąć wg projektu – pokrycie dachu blachodachówką w kolorze brązowym. 

Pytanie 4 

Proszę o podanie grubości kostki granitowej w przedmiarach jest grubość  6 cm, w projekcie 

10 cm 

Odpowiedź 4 

 NaleŜy przyjąć 6 cm grubość kostki granitowej. 

Pytanie 5 

Proszę o podanie rodzaju bramy garaŜowej w przedmiarach w przedmiarach brama z PCV 

Odpowiedź 5 

Przyjąć bramę garaŜową z profili PCV ciepły. 

Pytanie 6 



Proszę o podanie rodzaju wypełnienia przy drzwiach zewnętrznych w Specyfikacji podane  

PCV bez rodzaju wypełnienia. 

Odpowiedź 6 

Przyjąć drzwi zewnętrzne z profili PCV ciepły. 

Pytanie 7 

W pozycji 30 ławy fundamentowe istnieje obmiar: 0,003m3. prosimy potwierdzić ilość. 

Odpowiedź 7 

W poz. 30 ławy fundamentowe – 0,003m3, powinno być: 
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenie – pręty Ŝebrowe – 0,003 t. 

Pytanie 8 

Pozycja 39, 40, 41, 42: belki, słupy, podciągi nie posiadają jednostek miary. Prosimy o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź 8 

W pozycjach 39 – 42 jednostki miary przyjąć w tonach. 

Pytanie  9 

Brak podanych ilości gąsiorów, taśm wentylacyjnych i uszczelniających, czy uwzględnić w 

pozycji 62: pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną. 

Odpowiedź  9 

W poz. 3 – jest pokrycie dachówką zakładkową ceramiczną, naleŜy przyjąć pokrycie dachu 
blacho dachówką. Ilość gąsiorów i taśm uszczelniających przyjąć z projektu. 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie obmiaru pozycji 107(wartość ujemna), 2x malowanie farbami 

akrylowymi (-83,61m2) 

Odpowiedź 10 

W poz. 107 – 2 razy malowanie farbami akrylowymi, przyjąć obmiar i wartość ujemną. 

Pytanie 11 

Pozycja 137 i poz. 138 instalacja elektryczna i  odgromowa uwzględniona w kosztorysie 

instalacje elektryczne, czy kosztorysy się nie dublują?- istnieje przedmiar robót instalacje 

elektryczne 

Odpowiedź 11 

Poz. 137 i 138 instalacje elektryczne i odgromowe dublują się. Proszę o wykreślenie tych 
pozycji z przedmiaru robót. 

 

 



Pytanie 12  

Pozycja 3: rozebranie betonowych ław pod krawęŜniki obmiar 848,15 m3 jest za wysoki, 

prosimy o sprawdzenie i skorygowanie 

Odpowiedź 12 

W poz. 3  - rozbiórka ław betonowych pod krawęŜniki, jest obmiar  848,15m3 naleŜy przyjąć 
31,80m3. 

Pytanie 13 

Prosimy o wyjaśnienie braku podstaw wyceny w przedmiarach robót  

rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych, wykończeniowych wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz wykonania nawierzchni komunikacyjnych. 

Odpowiedź 13 

Inwestor nie ma obowiązku podawać podstaw wyceny (nie jest to ślepy kosztorys) tylko 
przedmiot robót z opisem kosztorysowym. 

 

Pytanie 14 

Czy w związku z pojawieniem się dodatkowych przedmiarów robót na  

podst. KNR z zakresu instalacji elektrycznej i sieci kanalizacyjnej oraz  

 wodociągowej ulega zmianie termin zakończenia robót? 

 

Odpowiedź 14 

Przedmioty robót na podstawie KNR z zakresu instalacji elektrycznej i sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej nie są dodatkowymi przedmiotami i nie mają wpływu na zmianę terminu 
zakończenia robót.  Zamawiający, zamieszczając dodatkowe 2 przedmiary przesunął juŜ 
termin składania ofert o 5 dni.  
 
Pytanie 15  

Prosimy o wytyczne dotyczące małej architektury. 

Odpowiedź 15 

Wytyczne małej architektury wg projektu i przedmiotu robót. 

Pytanie 16 

Czy dopuszczalne jest częściowe fakturowanie robót? 

Odpowiedź 16 

Zamawiający dopuszcza złoŜenie jednej faktury przejściowej i jednej końcowej. 

         BURMISTRZ OśAROWA 
                  Marcin Majcher 
 


