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       WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa  
    Przedszkola Gminnego w Oleśnicy – kontynuacja”. 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
 
Pytanie 1: Na terenie inwestycji znajduję się papa z rozbiórki. W przedmiarach robót brak 
pozycji utylizacja papy. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycję utylizacja papy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (pkt. 18.4) przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy 
uwzględnić informacje zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, 
przedmiaru, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem 
opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 2: W  przedmiarach robót nie ujęto pracy rusztowań przy wykonywaniu robót  
murarskich, tynkarskich, malarskich, ocieplenia elewacji. Proszę o uzupełnienie przedmiarów 
robót o pozycję praca rusztowań dla w/w robót w ilości wynikającej z przedmiarów robót. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 3: W przedmiarach robót - tynki wewnętrzne nie ujęto pozycji tynkowanie ościeży 
oraz zabezpieczenie narożników ościeży listwami narożnikowymi podtynkowymi. Ilość 
ościeży wewnętrznych wynikająca z wyliczeń 121,20 m2. Ilość listew narożnikowych  
podtynkowych 377,8 mb. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o wymienione wyżej 
pozycje robót. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 4: Z opisu technicznego do projektu wynika konieczność kołkowania styropianu do 
ścian (elewacja) w ilości 8 szt kołków ma 1 m2 styropianu. W przedmiarze robót nie ujęto 
wymienionych robót. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o w/w pozycję w ilości 
wynikającej z projektu. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 



 
Pytanie 5: W pozycji 1.8.2 przedmiarów robót – ocieplenie ościeży przyjęto ilość 68,22 m2.  
Z dokonanych wyliczeń  ilość ościeży wynosi  91,30 m2. Proszę o skorygowanie 
przedmiarów robót. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 6: Rys II/PB/03 – projekt zagospodarowania określa wykonanie 2 pochylni natomiast 
w przedmiarach nie uwzględniono wykonania pochylni. Wykonanie pochylni wiąże się z 
koniecznością wykonania nasypów. Ponadto ściany boczne zgodnie z projektem należy 
okleić okładziną klinkierową. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o wykonanie 
podjazdów dla niepełnosprawnych i oklejenie ścian bocznych okładziną klinkierową. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 7: W przedmiarach  robót przyjęto wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki 
brukowej  behaton kolor w ilości 721,44 m2. Z wyliczeń wynika ilość do wykonania 802,60 
m2. Proszę o skorygowanie przedmiarów robót. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 8: W budynku zaprojektowano 2 łazienki dla osób niepełnosprawnych (pom.1/26 i 
1/7). Natomiast w przedmiarach robót nie ujęto wyposażenia łazienek dla osób 
niepełnosprawnych t.j. umywalki, wc, baterii. Różnice w cenie umywalki czy wc dla osób 
niepełnosprawnych są znaczące. Ponadto w łazienkach (pom.1/26, 1/7, 1/5, 1/14, 1/11) 
zaprojektowano pochwyty dla osób niepełnosprawnych stałe i uchylne w ilości 5 szt 
pochwytów stałych i 5 szt pochwytów  uchylnych. Proszę o uzupełnienie przedmiarów robót 
o umywalki, baterie, wc spełniające wymogi dla osób niepełnosprawnych  oraz  montaż 
pochwytów dla osób niepełnosprawnych. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 9: Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry techniczne kurtyny. 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa szczegółowo parametrów technicznych kurtyny 
powietrznej. Zgodnie z dokumentacją projektową szerokość kurtyny ma być taka jak 
szerokość otworu drzwiowego, nad którym ma być zainstalowana. Urządzenie ma być 
dostosowane do potrzeb przedszkola oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 
 
Pytanie 10: Proszę o wyjaśnienie czy do obowiązków wykonawcy należy wyposażenie 
obiektu w sprzęt gaśniczy. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w sprzęt  p. poż. (gaśnice, koce, itp.). 
Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje zawarte w 



specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu przedmiotu 
zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie 
zamówienia). 
 
Pytanie 11: Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję wykonanie instrukcji  
bezpieczeństwa pożarowego. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 12: Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję wymiana hydrantu 
zewnętrznego DN 80. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 13: W przedmiarze robót nie ujęto wykonania murków zewnętrznych z bloczków 
betonowych wykończonych klinkierem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie 
w/w robót. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 14: Przekrój S4 przewiduje wykonanie stropu z płyt OSB. W przedmiarze robót nie 
ujęto płyt OSB. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie w/w robót. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 15: Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie szczeliny dylatacyjnej 
zgodnie z  rys. III Arch.10 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 16: Dokumentacja projektowa nie zawiera opisu sposobu wykonania oraz rozwiązań 
technicznych wykonania zadaszenia i konstrukcji podtrzymującej zadaszenie. Przedmiar 
robót również nie zawiera wykonania daszków zawartych na rys. II. PB.01 oraz na rys. III. 
ARCH. 11. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót                       
o wykonanie w/w robót. 
Odpowiedź: Sposób wykonania oraz rozwiązanie techniczne zadaszenia i konstrukcji 
podtrzymującej zadaszenie znajdują się m.in. na rys. III/KONSTR/10 – element EL 1 oraz w 
przedmiarze - poz.: 1.4.2, 1.4.43, i 1.4.44. 
 



Pytanie 17: W przedmiarach robót nie ujęto montażu gąsiorów dachowych. Proszę                          
o uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź: Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje 
zawarte w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu 
przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za 
wykonanie zamówienia). 
 
Pytanie 18: Projekt budowlany przewiduje wykonanie nadproży żelbetowych natomiast                 
w przedmiarze robót poz.1.3.8 ujęto ułożenie nadproży prefabrykowanych. Proszę                        
o wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie przedmiarów robót. 
Odpowiedź: W ramach zamówienia należy wykonać nadproża zgodnie z dokumentacją 
projektową, tj. nadproża żelbetowe wylewane, prefabrykowane i z ceowników stalowych. 
Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego, należy uwzględnić informacje zawarte                      
w specyfikacji, dane wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru. (Przedmiar jest uzupełnieniem opisu przedmiotu 
zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie 
zamówienia). 
 
Pytanie 19: Proszę o wyjaśnienie czy załączony do dokumentacji przedmiar robót  oferenci   
w postępowaniu przetargowym mogą  samodzielnie modyfikować. Jeżeli tak to w jaki sposób 
Zamawiający dokona oceny zgodności złożonych ofert ze SIWZ? 
Odpowiedź: Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony jako kalkulacja własna 
Wykonawcy i ma charakter jedynie pomocniczy. Przy opracowywaniu kosztorysu 
ofertowego, należy uwzględnić informacje zawarte w specyfikacji, dane wynikające z 
dokumentacji technicznej, przedmiaru, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru. 
(Przedmiar jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej 
podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia). Zamawiający dokona oceny 
zgodności złożonych ofert z SIWZ na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. 
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