
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pytanie:Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej (z 

zaznaczeniem, w któych oknach mają być nawiewniki) i drzwiowej przewidzianej do 

zamontowania w w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja i renowacja 

zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”  

Z uwagi na dużą rozpiętość w kosztach wykonania stolarki drewnianej wynikającą ze 

sposobu otwierania/uchylania oraz jej podział konieczne dla oferentów jest posiadania 

takiego zestawienia aby producenci mogli określić koszt wytworzenia stolarki.  

 

odp. 1. Nawietrzniki nie zintegrowane ze stolarką okienna, otwierane anologicznie jak 

przy   stolarce istniejącej bez zmian. 

 

2. Pytanie: zgodnie z zapisem SIWZ dotyczącym podstawy wyceny i realizacji zadania 

uprzejmie proszę o przesłanie informacji dotyczącej następującego problemu :  

1. Zgodnie z PZT oraz Projektem Budowlanym do wykonania jest odprowadzenie kanalizacji 

sanitarnej za pomocą przyłącza z rur PCV oraz oczyszczalni ścieków do zbiornika (stawu). 

Niestety załącznik nr 6 do SIWZ (przedmiar robót) w żadnym miejscu nie obejmuje 

wykonania tych robót. Prosimy o informację czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót o ten 

zakres robót, czy Oferent ma to wykonać we własnym zakresie ? Jeśli oferent ma wykonać to 

we własnym zakresie to prosimy o zamieszczenia do odpowiedzi PZT w wersji .dwg. .dxf lub 

pdf ale w formie czytelnej. Niestety skan PZT jest wykonany w tak złej rozdzielczości, że po 

jego wydrukowaniu nic nie jest widoczne i sporządzenie wyceny na tej podstawie jest 

niemożliwe.  

Odp. – Oryginalna dokumentacja do wglądu u zamawiającego . Oferent ma to uzupełnic we 

własnym zakresie. 

 

3. Pytanie: Zgodnie z zapisem SIWZ dotyczącym podstawy wyceny i realizacji zadania 

uprzejmie proszę o przesłanie informacji dotyczącej następującego problemu :  

1. Na obszarze opracowania w celu wykonania projektowanego układu drogowego zajdzie 

konieczność wykonania wycinki drzew oraz korekt wysokościowych terenu. Informacje te nie 

zostały zawarte w dokumentacji projektowej - załącznik 5 oraz przedmiarze robót - załącznik 

6. Czy oferent winien ujmować w swojej ofercie ten zakres robót ? Jeśli tak to na jakiej 

podstawie (decyzja na wycinkę drzew), w jakiej ilości należy ująć wycinkę, wykarczowanie i 

niwelację terenu ?  

 



2. do obszaru opracowania prowadzi droga piesza o długości około 150-200 m. Czy w 

związku z potrzebą dostarczenia na plac budowy potrzebnych materiałów oraz wywozu z tego 

terenu znacznej ilości ziemi Zamawiający przewiduje wzmocnienie lub przebudowę tego 

fragmentu i udostepnienia go na potrzeby realizacji zadania. Jak winien wycenić te prace 

oferent ? 

 

Odp. 1. Nie jest w zakresie opracowania.  

2. Nie przewiduje 

 

4 Pytanie: 

1. Po wizji lokalnej w/w obiektu stwierdza się, że na obiekcie zalega ok 200 m3 starych 

worków z zaprawami, mebli, materacy oraz sterty śmieci . 

W związki z czym nasze zapytanie - czy inwestor usunie to sam, czy mam to uwzględnić w 

wycenie robót (koszt ok. 15.000,00zł)?  

2. Ze względu za duży zakres robót oraz ze względów technologiczny przewidziany termin 

realizacji robót tj do dnia 27.09.2019 r. jest niemożliwy do dotrzymania. Czy brane jest pod 

uwagę przedłużenie terminu zakończenia robót? 

3. Czy do oferty należy dołączyć kosztorys? 

 4. W dokumentacji projektowej brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej 

5. W przedmiarze robót brak obmiarów na roboty wykończeniowe i malarskie. 

6. Czy zabytkowe płytki podłogowe na parterze budynku mają być zachowane czy będą 

wymieniane? 

7. Brak przedmiarów na wykonanie izolacji pionowej budynku 

8. Brak przedmiarów na dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych 

9. Brak dokumentacji technicznej na wykonanie wentylacji mechanicznej 

Jednocześnie stwierdzam że dokumentacja jest nieczytelna - pomimo powiększenia na 

monitorze (zamazana), również po wydrukowaniu na jest mało czytelna. 

  

Odp. 

1 W zakresie 

2. Data zakończenia robót nie ulega zmianie. 

3. Nie 

4. Wymiary stolarki wg rysunków-rzutów, kształt stolarki okiennej  (szprosy) wg rysunków 

elewacji  

5. Proszę wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

6. Plytki maja być zachowane. 

7. Należy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi. 

8. Zgodnie z dokumentacja projektową 

9. Nie posiadamy dokumentacji wykonawczej na wentylację mechaniczną. 

 


