DTG/46/18

Krosno, dnia 29 marca 2018 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ przetargu znak:
DTG/37/ZP-1/18 na ,,wykonanie robót budowlanych pn. ,,Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki i Wigury
na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie” zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo
zamówień publicznych” (Dz.U. 2017 z 1579 późn. zm.) oraz rozdziałem XII SIWZ,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie udziela wyjaśnień:
Pytanie 1
Dot. inst. Wentylacji – W przedstawionym projekcie wykonawczym zastosowano tłumiki
akustyczne do central wentylacyjnych jedynie na ciągach nawiewnych. Czy Inwestor nie
przewiduje montażu tłumików również na ciągach wywiewnych? Prosimy o analizę projektu
i ewentualne uzupełnienie przedmiaru o dodatkowe tłumiki dla ciągów wywiewnych.
Odpowiedź:
Prosimy uwzględnić 1 szt. dodatkowo, w poz. 14 przedmiaru. Tłumik akustyczny na
przewodzie wywiewnym z centrali CW1 (pomieszczenia 0.24, 025, 026).
Pytanie 2
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o udostępnienie zestawienia wentylatorów
przeciwwybuchowych wraz z podanymi wydatkami oraz sprężami. Dobór wentylatorów na
podane w projekcie parametry (średnica, moc silnika, zasilanie) nie jest możliwy. Prosimy
o ewentualne udostępnienie kart doborowych wentylatorów.
Odpowiedź:
Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe:
-dla wentylatora o średnicy Ø 160 mm, spręż 150 Pa, wydajność 900 m³/h
-dla wentylatora o średnicy Ø 200 mm, spręż 150 Pa, wydajność 1600 m³/h
-dla wentylatora o średnicy Ø 315 mm, spręż 200 Pa, wydajność 4200 m³/h
Pytanie 3
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o sprecyzowanie tematu izolacji kanałów wentylacyjnych w
projektowanej instalacji. W opisie technicznym zapisano, że „przewody wentylacyjne
nawiewne jak i wywiewne zaizolować termicznie i akustycznie izolacją o grubości 20-40
mm”, w udostępnionym przedmiarze znajdują się pozycje o nazwie „Izolacja termiczna
przewodów wentylacyjnych z mat Se skalnej wełny gr. 20 mm”. Prosimy o informację czy
Zamawiający zamierza wszystkie systemy (nawiew, wywiew, czerpny, wyrzutowy)
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zaizolować wełną o grubości 20 mm?. Zalecamy aby w przypadku stosowania central z
odzyskiem ciepła, kanały czerpne i wyrzutowe izolować wełną o grubości min. 50 mm w
związku ze skraplaniem się wilgoci. Prosimy o doprecyzowanie tematu i ewentualne dodanie
wełny mineralnej o grubości 40-50 m do przedmiaru robót.
Odpowiedź:
W pozycjach przedmiaru nr: 22, 45, 69, 82, 91, 101, 118, 136, należy zmienić grubość
izolacji (maty z wełny mineralnej skalanej z jednostronnym płaszczem z foli
aluminiowej) z 20 mm na 40 mm.
Pytanie 4
Dot. inst. Wentylacji – W pozycjach przedmiaru robót: 12, 35 oraz 59 Zamawiający podaje,
że w systemach należy zamontować po 3 przepustnice z siłownikami? Prosimy o informację
dlaczego zastosowano jedynie 3 przepustnice, chociaż każda centrala posiada 4 przyłącza?
Czy na każdym systemie (nawiew, wywiew, czerpny, wyrzutowy) nie należy zastosować
przepustnicy z siłownikiem? Prosimy również o podanie informacji o zastosowanych
siłownikach do przepustnic, czy są to siłowniki 230 czy 24V?
Odpowiedź:
Zaprojektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne posiadają zabudowane
przepustnice na przewodzie wlotowym i wylotowym. Należy NIE kosztorysować pozycji
przedmiaru nr 12, 35 i 59 (przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne).
Pytanie 5
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału mają zostać
wykonane instalacje wywiewne w pomieszczeniach sprężarkowni, warsztatu mechanicznego,
laboratorium CNC, diagnostyki napędu oraz hamowni. Czy przewody mają zostać wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej czy z blachy stalowej nierdzewnej?
Odpowiedź:
Instalacje wywiewne z pomieszczenia: sprężarkowi, warsztatu mechanicznego,
laboratorium CNC, diagnostyki napędu oraz hamowni należy wykonać z blachy
stalowej zimnowalcowanej obustronnie ocynkowanej i minimalnej grubości 0.5 mm.
Pytanie 6
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału mają zostać
wykonane instalacje do odsysaczy spalin, z blachy stalowej ocynkowanej czy blachy
nierdzewnej?
Odpowiedź:
Instalacje odsysaczy spalin balansowych stacjonarnych o średnicy Ø 100 i Ø 125 mm,
kompletne urządzenia wyposażone w węże elastyczne o podwyższonej odporności
termicznej dla samochodów z silnikami Diesla (Euro 5 i Euro 6). Instalację do odsysaczy
balansowych, kanały i tłumiki akustyczne należy wykonać ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej (0H18N9/1.4301/304) o grubości 0.5 mm.
Pytanie 7
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju ssawkę należy
zastosować na zakończeniu odsysaczy stacjonarnych balansowych? Ssawki dla samochodów
osobowych, dostawczych czy cieżarowych?
Odpowiedź:
Dla odsysaczy stacjonarnych balansowych:
-dla węża elastycznego o średnicy Ø 100 mm, ssawka dla samochodu osobowego
- dla węża elastycznego o średnicy Ø 125 mm, ssawka dla samochodu dostawczego do
3.5t.
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Pytanie 8
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie informacji czym zakończone mają zostać ciągi
wywiewne od wentylatorów przeciwwybuchowych? Czy na zakończeniu rury wyciągowej
należy zastosować kratkę okrągłą z siatką? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów
robót o pozycje kratek do rur wywiewnych od wentylatorów.
Odpowiedź:
Zakończenie ciągów wywiewnych wentylatorów przeciwwybuchowych należy ująć i
wycenić w kosztorysie ofertowym, jako okrągłe osiatkowane kratki z blachy stalowej
ocynkowanej na zakończeniu przewodów wywiewnych, dla wentylatorów
przeciwwybuchowych.
Pytanie 9
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o weryfikację dobranych średnic odsysaczy stacjonarnych
balansowych. Zastosowane do nich wentylatory wyciągowe mają wydajność maksymalną do
1900 m3/h. Odsysacze spalin o średnicy 125 oraz 100 mm nie będą w stanie transportować
takiego wydatku. Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do tej kwestii.
Odpowiedź:
Producenci odsysaczy balansowych w kartach katalogowych urządzenia określają iż:
-dla odsysacza z wężem Ø 100 mm, opory przepływu 800 Pa i zlecana wydajność
wentylatora 400 m³/h. Zaleca się montaż wentylatora z tłumikiem wylotowym, o sprężu
1200 Pa i wydajności 1900 m³/h.
-dla odsysacza z wężem Ø 125 mm, opory przepływu 1000 Pa i zlecana wydajność
wentylatora 700 m³/h. Zaleca się montaż wentylatora z tłumikiem wylotowym, o sprężu
1200 Pa i wydajności 1900 m³/h.
Pytanie 10
Dot. inst. Wentylacji – Czy odsysacze balansowe mają zostać zamontowane wspornikami do
sufitu czy do ściany?
Odpowiedź:
Montaż odsysaczy balansowych należy wykonać do stropu pomieszczeń, z
wykorzystaniem wieszaków sufitowych.
Pytanie 11
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o informację czy w całej instalacji w budynku należy
zamontować jedynie 2 klapy przeciwpożarowe na ciągach czerpnych (1 szt. 400x200 oraz 1
szt. 300x200)? Czy na ciągu czerpnym dla pomieszczeń 1.3 oraz 1.6 nie należy zastosować
klap przeciwpożarowych? Czy klapy nie mają być wpięte do systemu SAP a więc nie mają
być wyposażone w siłowniki elektryczne?
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem wykonawczym przewiduje się montaż 2 sztuk klap
przeciwpożarowych, pozycja nr 6 i 52 przedmiaru robót. Klap nie należy wyposażać w
siłowniki elektryczne.
Pytanie 12
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o udostępnienie rzutów z lokalizacją centralek oraz miejsca
montażu czujek detekcji CO, CO2 oraz LPG. Prosimy również o podanie informacji czy
czujki mają być wyposażone w sygnalizatory optyczno akustyczne?
Odpowiedź:
Instalacja detekcji gazów: CO, CO2, LPG, została ujęta projekcie branży elektrycznej; w
tym między innymi rys. nr 11EN (Rozmieszczenie elementów systemu detekcji gazów).
Wobec powyższego w branży wentylacyjnej NIE należy kosztorysować pozycji nr 112,
114, 130; (detektor CO, CO2, okablowanie centralka sterująca).
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Pytanie 13
Prosimy o przedstawienie lokalizacji dla zainstalowania trackera i turbiny wiatrowej.
Odpowiedź:
Lokalizacja trackera (instalacja solarna nadążna na słupie) i turbiny wiatrowej
przedstawiona jest na Projekcie Budowlanym w Architekturze, na rysunku nr 1
,,Projekt zagospodarowania terenu” pod nazwą pliku ,, PZT – plansza”.
Pytanie 14
Czy w ofercie należy ująć ekrany dla systemu Audio-Wizualnego?
Odpowiedź:
Wykonawca ma dostarczyć, oraz zamontować ekrany dla systemu AV.
Ekrany są ujęte w branży budowlanej jako wyposażenie.
W branży elektrycznej dla ekranów przewidziano zasilanie i zabezpieczenie
w rozdzielniach.
Pytanie 15
Czy jest możliwa dostawa turbiny wiatrowej pionowej osi obrotu o mocy 2800W? Turbina o
przedstawionej specyfikacji w dokumentacji technicznej nie jest już dostępna na rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy
2800W.
Pytanie 16
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o weryfikację konieczności stosowania dodatkowych
przepustnic (poz. 12, 35,59) umieszczonych w przedmiarze. Otóż dostawa 2 przepustnic o
takich wymiarach wraz z siłownikami wchodzi w zakres dostawy każdej z central
wentylacyjnych. Zastosowanie dodatkowych 3 przepustnic jest niepotrzebne i sztucznie
nabija koszty wykonania instalacji. Prosimy o weryfikację i aktualizację przedmiaru.
Odpowiedź:
Zaprojektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne posiadają zabudowane
przepustnice na przewodzie wlotowym i wylotowym. Należy NIE kosztorysować pozycji
przedmiaru nr 12, 35 i 59 (przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne).
Pytanie 17
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o informację czy wentylatory łazienkowe mają zostać
przyłączone do istniejących szachów wentylacyjnych zakończonych istniejącymi
wywietrzakami dachowymi? Jeżeli wywietrzaki dachowe wchodzą w zakres dostawy
wykonawcy instalacji wentylacji prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Wentylatory łazienkowe, zostaną włączone do projektowanych przewodów
wentylacyjnych. Nie przewiduje się montażu wywietrzaków dachowych.
Pytanie 18
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o informację po czyjej stronie znajduje się wykonanie
instalacji detekcji gazów. Otóż w przedmiarze wentylacji znajdują się pozycje 112, 114 i 130
mówiące o „Detektorach CO, CO2 i LPG ich okablowaniu oraz centrali” Projekt wentylacji
podaje kilka mało istotnych szczegółów dot. tego systemu. Cała dokumentacja wykonawcza
systemu znajduję się w projekcie elektrycznym niskoprądowym, w przedmiarach elektryki
znajduje się montaż oraz okablowanie czujników i centralki. Jeżeli wykonawca wentylacji ma
dostarczać jedynie urządzenia to przedstawiony przedmiar robót nie zawiera wszystkich
elementów danego systemu. Brakuje w nim systemów detekcji dla pomieszczenia 0.40
(korytarz) (detektory NO2). Prosimy o przeanalizowanie przedmiarów robót dla branży
wentylacji oraz elektryki niskoprądowej, uzupełnienie braków oraz szczegółowego określenia
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wykonawcy i dostawcy systemu detekcji gazów. Jeżeli cały system ma dostarczać i
wykonywać branża elektryczna to prosimy o usunięcie pozycji 112, 114 oraz 130 z
przedmiarów instalacji wentylacji.
Odpowiedź:
W branży wentylacyjnej NIE należy kosztorysować pozycji nr 112, 114, 130; (detektor
CO, CO2, okablowanie centralka sterująca).
Pytanie 19
Z racji wystąpienia kilku znacznych nieścisłości w przedmiarach oraz udostępnionym
projekcie oraz przypadających w najbliższym terminie dni wolnych od pracy (Święta
Wielkanocne), zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty do 14.04.2018 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.
Pytanie 20
Okno O13 budynek B Ei 30 przy tych wymiarach możliwe wykonanie tylko okna stałego
nieotwieranego również izolacyjność akustyczna w ei 30 50db według producenta
niemożliwa do wykonania proszę się odnieść do tego tematu.
Odpowiedź:
Okno O13 – omyłkowo zaznaczono jako otwierane. Należy zaoferować okno O13 jako
nieotwierane , prawidłowa izolacyjność akustyczna Rw=41 dB.
Pytanie 21
Czy w drzwiach D16 i D15 na pewno izolacyjność 50db?
Odpowiedź:
Tak , Drzwi D15 i D16 mają posiadać izolacyjność akustyczna Rw=50 dB. Zamienia się
drzwi D16 z profilowych na stalowe i takie należy zaoferować.
Pytanie 22
Z pliku zawierającego spis rysunków wynika, że w udostępnionej dokumentacji brakuje
rysunku: 1F - FUNDAMENT POD INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ NADĄŻNĄ;
2F FUNDAMNET POD TURBINĘ WIATROWĄ; l P – PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU _OGRODZENIE.
Odpowiedź:
Rysunki znajdują się w projekcie budowlanym. Zamawiający dodatkowo zamieszcza
ww. rysunki (pliki) na swojej stronie internetowej w miejscu w którym znajduje się
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Zamieszczone rysunki to: 1F ; 2F ; 1P .
Pytanie 23
Na części rysunków z elewacjami budynków widoczne są rolety (np. 8A). Prosimy
o informację, Że widoczne rolety to rolety wewnętrzne, materiałowe, które należy
wycenić w pozycji nr 192 przedmiaru na roboty budowlane budynku A. W przypadku,
gdyby to miałyby być rolety zewnętrzne prosimy uzupełnienie przedmiarów
i dokumentacji o niezbędne informacje potrzebne do wyceny.
Odpowiedź:
Rolety, które są widoczne na elewacji to rolety wewnętrzne (poz. 192 przedmiaru robót).
Pytanie 24
W przedmiarze na roboty budowlane dla budynku B w pozycji 198 należy wycenić
dostawę mobilnego odciągu do spalin wg opisu projektu. Prosimy o podanie
parametrów danego urządzenia, ponieważ w dokumentacji brak jest informacji na jego
temat.
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Odpowiedź:
Mobilny odciąg do spalin o parametrach nie gorszych niż:
Wydatek maksymalny: co najmniej 1500m3/h
Podciśnienie maksymalne: co najmniej 2000Pa
Napięcie zasilania: 230V
Moc silnika: nie mniejsza niż 1,1 kW
Poziom ciśnienia akustycznego: nie większy niż 75 dB do 1m, 61dB do 5m
Zużycie sprężonego powietrza: nie większa niż 0,7Nm3/h
Masa: nie większa niż 140kg
Liczba przyłączy do ramion ERGO: 1
Pytanie 25
W przedmiarze na roboty budowlane dla budynku B w pozycji 196 należy wycenić
dostawę i montaż elektrycznego wciągnika linowego o udźwigu 300 kg. Prosimy
o podanie szczegółowych parametrów danego urządzenia.
Odpowiedź:
Wciągnik elektryczny linowy o parametrach nie gorszych niż:
- z wózkiem elektrycznym
- sterowanie z jednej kasety dla wciągnika i wózka
- zasilane jednofazowo 230 V
- przeznaczone do prac o małym natężeniu
- długość przewodu sterującego: nie mniej niż 1,8 m,
- maksymalna wysokość podnoszenia: co najmniej 4 m
- możliwość założenia zblocza, które podwaja udźwig i jednocześnie zmniejsza o połowę
prędkość oraz wysokość podnoszenia
- prędkość jazdy: nie większa niż 17 m/min
Wciągnik elektryczny linowy wyposażony w układ jezdny do przemieszczania ładunku
wzdłuż belki jezdnej prostej (tory jezdne, suwnice, żurawie, wciągarki bramowe)
Pytanie 26
Prosimy o podanie parametrów składanego ekranu do spawania, który należy wycenić
w pozycji 197 przedmiaru na roboty budowlane dla budynku B.
Odpowiedź:
Wolnostojący ekran spawalniczy o parametrach nie gorszych niż:
- Budowa modułowa w postaci 3 ścianek na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo,
- Ścianka czołowa – stała; ścianki boczne (ramiona) - składane na zawiasach
(zachodzące na ściankę środkową)
- Parawan wyposażony w pasy lameli o wymiarach: szerokość mieszcząca się w zakresie
od 280 do 320mm; grubość nie niniejsza niż grubości 2mm; długość mieszcząca się w
zakresie od 1500 do 1700 mm.
- Lamele zawieszone na górnej belce konstrukcji stalowej,
- Lamele spawalnicze spełniające wymagania normy PN-EN1598.
- Kolor lameli: ciemnozielony matowy
- Lamele montowane są na zakładkę po 50mm z każdej strony.
- Ekran z możliwością przemieszczania,
- Konstrukcja stalowa z poprzecznymi elementami stabilizującymi na których
zamontowane są 4 obrotowe kółka,
- Wymiar całego parawanu - 3700x1900 mm (+/- 100 mm)
- Wymiary ścianki czołowej 2100x1900 mm (+/- 100 mm)
- Wymiary ścianek bocznych (ramion) 800 x1900 mm (+/- 100 mm)
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Pytanie 27
Z udostępnionego w dniu 21 .03.2018 r zestawienia mebli wynika, Że należy wycenić
w pozycji numer 17 ekspres na kawę oraz w pozycji 29 automat do napojów
i batonów. Prosimy o informację czy mają to być elementy wykupione na własność,
czy może wynajęte.
Odpowiedź:
Ekspres na kawę (poz. 17 zestawienia mebli), oraz automat do napojów i batonów (poz.
29 zestawienia mebli), to elementy wyposażenia, które będą własnością Zamawiającego
(wykupione na własność).
Pytanie 28
Z przedmiaru na roboty budowlane d1a budynku A wynika, że w pomieszczeniu 0.18
należy wykonać posadzkę z płytek gresowych o wymiarze 20x20 (pozycja 168),
natomiast z projektu wykończenia wnętrz posadzkę z wykładziny homogenicznej gr.
2mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
W pomieszczeniu 0.18 należy wykonać posadzkę z płytek gresowych 20x20.
W załączniku rewizja rysunku 1W (plik ,,1W rewizja”) z prawidłowym oznaczeniem
posadzki w pom 0.18.
Pytanie 29
W związku z koniecznością analizy obszernej dokumentacji projektowej, która zawiera
dużą ilość specjalistycznych materiałów oraz ze względu na trudność w pozyskaniu
ofert prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.04.2018 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.
Pytanie 29
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie długości ramion odsysaczy balansowych, czy mają
to być ramiona o długości 6 czy 9 metrów?
Odpowiedź:
Należy wycenić w kosztorysie ofertowym odsysaczę balansowe z przewodami
elastycznymi o długości 9 mb.
Pytanie 30
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie informacji czy ramiona odciągowe balansowe mają
być w wykonaniu przeciwwybuchowym? Jeżeli nie to nie ma konieczności stosowania
wentylatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym. Opis techniczny nie wspomina żeby
wentylatory do odciągów miały być w wykonaniu przeciwwybuchowym, jednak
w przedmiarze robót taka informacja została już zawarta. Prosimy o weryfikację i określenie
wykonania ramion i wentylatorów do nich oraz ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Nie przewiduje się zastosowania odsysaczy balansowych oraz wentylatorów z nimi
współpracujących w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Pytanie 31
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie wydajności oraz odporności temperaturowej
odsysacza, który zamontowany ma zostać w hamowni.
Odpowiedź:
Wydajności dla odsysaczy balansowych określono w odpowiedzi na pytanie 9.
Wymagana odporność temperaturowa węży elastycznych odsysaczy:
-pierwszy odcinek węża 2 metrowy, odporność na temperaturę co najmniej 300 ºC,
(chwilowo co najmniej 350 ºC).
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-dalszy odcinek węża, odporność na temperaturę co najmniej150 ºC, (chwilowo co
najmniej 200 ºC).
Pytanie 32
Dot. inst. Wentylacji – Prosimy o podanie długości ramienia, które ma zostać zamontowane
do stacjonarnego urządzenia filtracyjnego.
Odpowiedź:
Długość ramienia które ma zostać zamontowane do stacjonarnego urządzenia
filtracyjnego powinna wynosić nie mniej niż 2m.
Pytanie 33
Drzwi D15 jeśli będą EI 30 to nie jest możliwa izolacyjność akustyczna 50dB.
Odpowiedź:
Drzwi D15 – poprawna izolacyjność akustyczna nie gorsza niż Rw=27 dB.
Pytanie 34
Prosimy o zwolnienie z obowiązku umieszczania w kosztorysie nazw producentów oraz modeli
oferowanego urządzenia lub materiału przy jednoczesnym zapewnieniu iż przyjęty w ofercie
wykonawcy materiał lub urządzenie spełnia minimalne wymogi projektowe.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmiany w zakresie żądania podania w kosztorysie ofertowym
(w miejscach w których znajdują się kropki) nazw producentów, oraz modeli
oferowanego urządzenia lub materiału. Wymóg ten odnosi się tylko do materiałów
i urządzeń kluczowych z punktu widzenia jakości wykonywanych robót budowlanych
i wbudowywanych urządzeń, nie zaś do wszystkich materiałów i urządzeń.
Pytanie 35
Biorąc pod uwagę zapisy rozdziału XIX pkt. 8 „oraz dołączony pomocniczo do SIWZ przedmiar
robót” wnosimy o wykreślenie z rozdziału XIX pkt. 2 zapisu dotyczącego sporządzania kosztorysu
zgodnie z podstawą wyceny przedmiaru robót.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje wykreślenia z rozdziału XIX pkt. 2 zapisu dotyczącego
sporządzania kosztorysu zgodnie z podstawą wyceny przedmiaru robót.
Zapis rozdziału XIX pkt. 8 brzmiący ,,Podstawę wyliczenia ceny za całość robót
budowlanych będących przedmiotem zamówienia stanowi niniejsza SIWZ wraz
z załącznikami, a w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz dołączony
pomocniczo do SIWZ, przedmiar robót”, odnosi się do przedmiaru robót który jest
dołączony pomocniczo tzn. że Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje
przedmiaru, (z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ), ale
może wpisać dodatkowe pozycje w kosztorysie ofertowym, jeśli uzna, że takie pozycje
wynikają z dokumentacji projektowej i są konieczne do wprowadzenia.
Pytanie 36
W związku z brakiem odpowiedzi do przetargu, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu
składania ofert na 12.04.02018r.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.
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