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    W  oparciu  o  Rozdział  12  Specyfikacji   Istotnych Warunków  Zamówienia   prowadzonego   
postępowania    o udzielenie  zamówienia  publicznego na   zadanie  pn.: 
 

Modernizacja   Gminnej   Biblioteki   Publicznej  w  Nędzy 
przy  ul. Strażackiej 2    

 
udzielam  odpowiedzi   na   zadane pytania:  
 
 
1. W poz. 123, 142 i 156 przedmiaru robót przewidywany jest montaż rolet dzień - noc.                         
Proszę o sprecyzowanie rodzaju rolet (kolor, z kasetą czy bez, z prowadnicami czy bez, 
montowane na zaczepy czy wkręty, montowane do skrzydła okiennego, ramy, ościeża                                      
czy ściany). 
 
Odpowiedź: 
W pozycjach nr 123, 142 i 156 należy przyjąć rolety bezinwazyjne w kolorze białym, montowane 
do skrzydła okna na zaczepy, bez kasety z prowadnicą żyłkową montowaną bezinwazyjne                       
do spodu ramy okna oraz funkcją multi-stop. 

 
2. Proszę o wskazanie miejsca montażu balustrad z poz 21 (9 m), poz. 22 (9 m),                                      
poz. 179 (12 m)    i poz. 180 (12 m) 
 
Odpowiedź: 
Balustradę z poz. 21 (9mb) zamontować w pomieszczeniu nr 02, na co wskazuje dział przedmiaru 
pn.: „Pomieszczenie nr 02 - klatka schodowa”. Rysunek nr 3 – „rzut piętra”   oraz rysunek                             
nr 4 – „klatka schodowa - pom. nr 02” zawierają odnośniki wskazujące miejsce montażu.          
Miejsce montażu opisano również w pkt 1.2.1 opisu technicznego.              
Pozycja nr 22 (9mb) dotyczy wykonania wyłącznie wsporników bocznych do policzków biegów 
- mocujących poprzez spawanie przęsła balustrady. 
Balustradę z poz. 179 (12mb) zamontować w pomieszczeniu nr 13, na co wskazuje  dział 
przedmiaru pn.: „Pomieszczenie nr 13 - klatka schodowa”. Rysunek nr 3 – „rzut piętra” oraz 
rysunek nr 7 – „klatka schodowa pom. nr 13” zawierają odnośniki wskazujące miejsce montażu. 
Miejsce montażu opisano również w pkt 1.2.12 opisu technicznego. Pozycja nr 180 (12mb) 
dotyczy wykonania wsporników bocznych do policzków biegów - mocujących poprzez spawanie 
przęsła balustrady. 
 
3. Jaki parkiet należy zastosować do uzupełnienia posadzki zgodnie z poz. 132 przedmiaru 
(wymiar i grubość klepek, rodzaj drewna). 
 
Odpowiedź: 
Należy przyjąć parkiet dębowy gr 22mm, o  wielkości  klepki  60x400mm,  układany  kostkami  
w szachownicę.  
 
 



 
4. Czy przedmiar poz. 132 jest wystarczający? Zakładane jest uzupełnienie parkietu paskiem                                               
o szerokości 15 cm, co ze względów technologicznych wydaje się niemożliwym do wykonania. 
Proszę o ewentualną korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
 

Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą dla Wykonawcy robót w celu kalkulacji ceny 
ofertowej. W poz. nr 132 przyjęto minimalną technologicznie ilość robót niezbędną do ich 
wykonania. Wykonawca może wkalkulować w cenę zwiększony zakres robót, jeżeli technologia 
realizacji po stronie Wykonawcy będzie tego wymagała.  
 
5. Czy ścianki działowe murowane mają być z bloczków silikatowych (projekt), czy z betonu 
komórkowego (przedmiar robót) 
 
Odpowiedź: 
 

Zgodnie z pkt 1.4.4. STWiOR (str. 3), stanowiącym załącznik do SIWZ, stanowi: 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 
1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 
Ściany działowe murowane więc będą z bloczków silikatowych. 
 
6. Czy nowe ścianki działowe (pomieszczenia 7, 9, 10) murowane mają być na posadzce 
parkietowej? Jeżeli nie - proszę o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie robót z tym 
związanych (wycięcie i rozbiórka parkietu, uzupełnienie listew przyściennych z określeniem ich 
rodzaju) 
 
Odpowiedź: 
 

Zgodnie z opisem rodzaju posadzek na rysunku nr 2 (inwentaryzacja – rzut piętra), posadzkę 
stanowi parkiet drewniany, który zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi 
wykonania robót (pkt 10.2 STWiOR, str. 20), powinien zostać docięty i rozebrany w miejscu 
nowych murowanych ścianek działowych. Po wykonaniu ścianki zamontować należy                            
listwę przyścienną zgodą z rodzajem posadzki -  listwę drewnianą dębową o przekroju 2x5cm                     
w ilości łącznej 14,5m.  
Na podstawie pkt 9. STWiOR (str. 12), stanowiącym załącznik do SIWZ, Wykonawca uwzględni 
w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót tymczasowych jak również 
koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót podstawowych. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie przyjętego systemu oraz 
technicznie poprawne z zapewnieniem trwałości i najwyższej jakości.  
Wartość robót związaną z wycięciem i rozbiórką parkietu, uzupełnieniem listew przyściennych 
należy uwzględnić w wycenie robót podstawowych, w pozycjach związanych z wykonaniem 
ścianek działowych. 
 
7. Jakie wentylatory zastosować do wyceny poz. 102 i 228 przedmiaru robót? Wymienione                         
w opisie pozycji wentylatory EDM60 nie są dostępne w sprzedaży. 
 
Odpowiedź: 
 

Dopuszcza się możliwość zastosowania wentylatorów o lepszych parametrach,                                           
czyli minimalnej wydajności 60m3/h, więc np. EDM 80. 
 
 



8. Pozycje 81 i 213 przedmiaru powinny (prawdopodobnie) mieć obmiary odpowiednio 
3,14*0,2*2 = 1,256 m2 oraz 3,14*0,2*4 = 2,512 m2. Proszę o ewentualne skorygowanie 
przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
 

Obmiar pozycji nr 81 powinien wynosić: 1,256m2. 
Obmiar pozycji nr 213 powinien wynosić: 2,512m2. 
Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą dla Wykonawcy robót w celu kalkulacji ceny 
ofertowej.  
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