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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra 

nad wozownią na świetlicę wiejską”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Pytanie 1 – Dotyczy przedmiaru robót elektrycznych. W ogłoszeniu o zamówieniu nr : 218201 

–  2010  załączono  niekompletny  przedmiar  robót  elektrycznych  w  stosunku  do  przedstawionego 

zestawienia materiałowego. Proszę o przedstawienie prawidłowego przedmiaru”.

Zapytanie nr 2
„Po  przeanalizowaniu  załączonego  materiału  stwierdzam  że  przedstawiony  przedmiar  w  branży 

elektrycznej jest niekompletny. W związku z powyższym proszę o informację czy zostanie dołączony 

kompletny przedmiar czy oferent ma opracować przedmiar i wycenę na podstawie opisu technicznego 

(projekt) i specyfikacji?”
Odpowiedź na zapytanie nr 1 i nr 2:
Zamawiający załącza uzupełniony i pełny przedmiar robót elektrycznych – załącznik nr 1.

Zapytanie nr 3
„Dotyczy  poz.  75  -  przedmiaru robót  budowlanych -  w w/w pozycji  przyjęto  do  ułożenia  parkiet, 
natomiast w opisie pkt. 3.2.3. przyjęto - parkiet, wykładzinę podłogową lub panele podłogowe. Proszę 
o sprecyzowanie jakiego typu posadzki należy uwzględnić”.
Odpowiedź nr 3
Pozycja  75 dotyczy ułożenia  parkietu w pomieszczeniach: 2.1.  pom. biurowe 16,3 m2; 2.2.  pom. 
biurowe 27,4 m2; 2.3. sala konferencyjna 44,0 m2; 2.4. pom. biurowe.

Zapytanie nr 4 

„Brak obmiarów ułożenia posadzki (parkiet) z pomieszczeń - 2.10 i (przedsionek 13,4 m2) oraz -2.14 

(sala szkoleniowa -122,0 m2). Pomyłkowo chyba umieszczone są w poz. 72 przedmiaru.
Proszę o podanie prawidłowej ilości ułożenia posadzki z poz. 75 przedmiaru”.
Odpowiedź nr 4
W pomieszczeniach: 2.10 przedsionek 13,4m2 oraz 2.14. sala szkoleniowa 122,0m2 należy ułożyć 
płytki ceramiczne zgodnie z rysunkami i przedmiarem robót ( poz. 72).

Zapytanie nr 5 
„Dotyczy poz.  72 -  przedmiaru robót  budowlanych -  w przedmiarze nie uwzględniono obmiarów z 
pomieszczeń nr od 3 do 8 oraz pom. 3.1, przedstawionych w opisie pkt. 3.2.3. Czy należy uwzględnić 
je w kosztorysie”.
Odpowiedź nr 5
W poz. 72 przedmiaru robót należy uwzględnić pomieszczenia 3 - 8 oraz 3.1.



Zapytanie nr 6 
„Dotyczy poz. 92 - przedmiaru robót budowlanych - podokienniki zewnętrzne należy przyjąć do wyceny 
zgodnie z przedmiarem czy zgodnie z opisem pkt. 3.2.9. Proszę o sprecyzowanie jakiego typu parapety 
należy uwzględnić w kosztorysie z płytek parapetowych czy z blach powlekanej”.
Odpowiedź nr 6
Poz. 92 dotyczy Wyłożenie podokienników zewnętrznych płytkami ceramicznymi.

Zapytanie nr 7 
„Dotyczy  poz.  103  -  przedmiaru  robót  budowlanych  -  brak  rysunków  wykonawczych  dotyczących 
wykonania balustrad schodowych. Proszę o sprecyzowanie jakiego typu balustrady należy uwzględnić: 
ze stali nierdzewnej, malowane proszkowe czy jak w przedmiarze ze stali zwykłej i malowane ręcznie 
(co zostało ujęte w poz. 104 przedmiaru).”
Odpowiedź nr 7
Balustrady powinny być wykonane ze stali zwykłej malowane ręcznie.

Zapytanie nr 8
„Dotyczy  stolarki  drzwiowej  wewnętrznej  -jakiego rodzaju  drzwi  przyjąć  w wycenie  drewniane jak 
w  przedmiarze  poz.  89  czy  z  PCV  jak  w  opisie  pkt.  3.2.12..  Proszę  o  sprecyzowanie  rodzaju 
montowanych drzwi”. 
Odpowiedź nr 8
Wewnętrzną  stolarkę  drzwiową  należy  wykonać  wg.  zestawienia  stolarki  znajdującego  się  
w dokumentacji (rys. nr 14 zestawienie stolarki drzwiowej).

Zapytanie nr 9 
„Dotyczy  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  -jakiego  rodzaju  drzwi  przyjąć  w  wycenie  PCV  jak 
w przedmiarze poz. 85, 87,90 czy aluminiowe jak w opisie pkt. 3.2.11.
Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju drzwi przyjąć w wycenie”.
Odpowiedź nr 9
Zewnętrzną  stolarkę  drzwiową  należy  wykonać  wg.  zestawienia  stolarki  znajdującego  się 
w dokumentacji (rys. nr 14 zestawienie stolarki drzwiowej).

Zapytanie nr 10
„Po  przeanalizowaniu  załączonego  materiału  stwierdzam,  że  przedstawiony  w  kosztorysie 
przedmiarowym opis KNR w rubryce „podstawy wyceny” jest niedokończony. Dotyczy to pozycji od 142 
do 161 i od poz 165 do 168. W związku z powyższym proszę o informację:
a)Czy można dowolnie przyjąć podstawę wyceny dopisując brakujące końcówki w tabeli  „podstawa 
wyceny„ czy Zamawiający uzupełni brakujący opis podstaw wyceny.
b)Czy  wszystkie  kosztorysy  w  każdej  branży  do  oferty  dołączyć  w  formie  szczegółowej  czy 
uproszczonej? Powyższe pytanie jest zasadne gdyż kosztorys w branży budowlanej załączono w formie 
szczegółowej  a  branża  instalacje  wod-  kan,  co  i  wentylacji  mechanicznej,  sprężonego  powietrza 
załączono w formie uproszczonej”?
Odpowiedź nr 10
a) Kolumna "Podstawa wyceny" jest kompletna.
b)Nie wymagamy kosztorysów ofertowych.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu 
możliwości  uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i  zgodnie 
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 
10 . 09. 2010r, do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 10 . 09 . 2010r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanej ofercie przetargowej.


