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Pytanie 1  

Przedmiary robót zakładają wymianę belek schodów wejściowych, natomiast opis 

projektu uwzględnia wymianę stopni z pozostawieniem ich konstrukcji. Jaki zakres 

prac należy wycenić? 

 

Odpowiedź: 

Należy wycenić zakres prac ujętych w przedmiarze robót. Wg projektanta przez 

stopień schodowy żelbetowy obłożony lastrikiem rozumie się jako belkę schodową 

prefabrykowaną położoną na podporach na cemencie. Te stopnice belki podlegają 

wymianie. 

 

Pytanie 2  

Zgodnie z naszą opinią, powstałą na podstawie odbytej wizji lokalnej, stan konstrukcji 

podparć zadaszeń jest w stanie zadowalającym. Czy jest konieczne, aby konstrukcja 

podparć zadaszeń została wymieniona w całości w raz z fundamentami, jak to jest 

ujęte w przedmiarze robót, czy też możliwy byłby remont (czyszczenie, malowanie) 

podparć konstrukcji z wymianą konstrukcji zadaszenia i wymianą pokrycia? 

 

Odpowiedź: 

Należy dokonać wyceny robót zgodnie z opracowanym przedmiarem ujętym jako 

składowa projektu technicznego w tym wymiany elementów stalowych konstrukcji 

podparć (2 słupki) oraz zadaszenia. Zgodnie z przedmiarem, należy wymienić całą 

konstrukcję podparcia zadaszenia z fundamentami.  

 

Pytanie 3  

Czy dysponują Państwo projektem na wykonanie zadaszeń wejść i mogą Państwo 

taki udostępnić? 

 

Odpowiedź: 
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W projekcie na wykonanie zadaszeń nie została uwzględniona część rysunkowa, 

należy oprzeć się na części opisowej projektu (str. 12 projektu – karta nr 38 

dokumentacji przetargowej). 

 

Pytanie 4  

Czy zaakceptują Państwo zadaszenia wejść do klatek wykonane w konstrukcji 

aluminiowej z pokryciem poliwęglanem komorowym? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z częścią opisową projektu (str. 12 projektu – karta nr 38 dokumentacji 

projektowej) dopuszczalne jest wykonanie zadaszenia z profili aluminiowych  

i daszkiem z płyt poliwęglanowych. 

 

Pytanie 5  

Czy docieplenie elewacji powyżej 25 m może być wykonane w styropianie jak opisuje 

to tekst dokumentacji, czy też musi być wykonane w wełnie mineralnej zgodnie  

z rysunkami? 

 

Odpowiedź: 

Docieplenie należy wycenić jako docieplenie z płyt styropianowych zgodnie  

z opisem w dokumentacji (patrz str. 5 pkt. 6.1.2 projektu – karta nr 36 dokumentacji 

przetargowej). Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zaproponowania 

rozwiązania równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające  

z opisu zawartego w specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność 

współdziałania z pozostałymi elementami składającymi się na opis przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów (np. wełny 

mineralnej) niż opisane w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej, pod 

warunkiem spełnienia pozostałych warunków wynikających z SIWZ oraz spełnienia 

takich samych lub lepszych parametrów określonych w audycie energetycznym  

i specyfikacji technicznej.  
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Pytanie 6  

Część opisowa projektu obejmuje ocieplenie stropu piwnic oraz ocieplenie 

stropodachu granulatem, natomiast w przedmiarach robót brak jest pozycji na te 

prace. Czy w wycenie należy ująć te koszty? 

 

Odpowiedź: 

Docieplenie stropodachów i stropów piwnic nie wchodzi w zakres prac zamówienia. 

W części opisowej projektu (str. 3 – karta nr 35 dokumentacji przetargowej) zadania 

docieplenia stropodachów i stropów piwnic zostały wykreślone, jako już wykonane  

i objęte innym postępowaniem. Przedmiar, SIWZ, specyfikacja techniczna oraz inne 

dokumenty przetargowe nie przewidują tego zakresu prac. 

 

Pytanie 7  

W projekcie (opisie) grubość styropianu na cokole wynosi 10 cm, a w przedmiarach 

16 cm. Którą grubość należy wycenić? 

 

Odpowiedź: 

Należy dokonać wyceny zgodnie z opisem ujętym w części projektowej (str. 4 

projektu - karta nr 35 dokumentacji przetargowej) tj. przyjąć do wyceny ocieplenie 

ścian zewnętrznych cokołu styropianem o grubości 10 cm. 

 

Pytanie 8  

Projekt przewiduje wymianę drzwi wejściowych do budynku. W przedmiarach brak 

jest pozycji na te roboty. Czy należy ująć w wycenie wymianę stolarki drzwiowej? 

 

Odpowiedź: 

W części opisowej projektu projektant użył określenia „w miarę potrzeby należy 

wymienić stolarkę drzwiową wejść do obiektu…”(patrz str. 10 projektu - karta nr 38 

dokumentacji przetargowej). Inwestor nie przewiduje wymiany drzwi zewnętrznych  

i ten zakres prac nie został ujęty w przedmiarze robót, SIWZ, specyfikacji technicznej 
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oraz innych dokumentach przetargowych. Wymiany drzwi zewnętrznych nie należy 

uwzględniać w wycenie. 

 

Pytanie 9  

Projektem przewidziany jest montaż ekranów balustrad z płyt HPL. Czy należy 

wycenić te roboty? 

 

Odpowiedź: 

W części opisowej (patrz str. 11 projektu - karta nr 39 dokumentacji przetargowej) 

cały punkt pn. „Remont płyt balkonowych i wymiana balustrad” został wykreślony. 

Ten zakres prac nie został ujęty w przedmiarze robót, SIWZ, specyfikacji technicznej 

oraz innych dokumentach przetargowych. Nie należy wyceniać żadnych prac 

związanych z  remontem płyt balkonowych lub wymianą balustrad. 


