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Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego, na: 

„Remont dachu budynku biurowego w Bolesławcu przy  
ul. Chrobrego nr 3” 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

Pytanie 1. 

„W SIWZ w pkt 3.1. Zamawiający określa, że w ramach przedmiotu zamówienia należy 

wykonać docieplenie dachu pod poddaszem za pomocą wełny mineralnej niepalnej 

natomiast te roboty (pozycje) zostały wykreślone w przedmiarze robót. Czy te prace należy 

wycenić ?” 

Pytanie 2. 

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wycofał się z wykonania prac, które zostały 

wykreślone z przedmiaru.” 

Pytanie 3. 

„W projekcie budowlanym przyjęto, że remontowane pokrycie dachowe należy wykonać z 

dachówki zakładkowej ceramicznej, natomiast w przedmiarze jest przyjęta dachówka 

karpiówka w koronkę. Proszę o odpowiedź, jaką dachówkę wycenić (model, kształt, kolor).” 

Pytanie 4. 

„Proszę o określenie w jakiej technologii mają być wykonane nowe lukarny. Czym mają 

być ocieplone góra i boki. Czy boki i front mają być obite boazerią, płytą OSB czy mają być 

wykonane w technologii lekkiej mokrej czy mają być całe obrobione blachą ?”. 

Pytanie 5. 

„Uważam, że w przedmiarze zostały przyjęte za małe ilości takich elementów jak: rury 

spustowe – 6 m, ławy kominiarskie 1m.” 

Pytanie 6. 

„W SIWZ Zamawiający wspomina o remoncie kominów, natomiast w przedmiarze nie ma 

pozycji związanych z tymi pracami. Proszę o odpowiedź.” 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące: 

 

Odpowiedź 1. 

Ocieplenia dachu nie należy wykonywać. 



Odpowiedź 2. 

Pozycji, które zostały wykreślone z przedmiaru, nie należy wyceniać. 

 

Odpowiedź 3. 

Należy do wyceny przyjąć wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki, kolor czerwony – 

angobowana. 

 

Odpowiedź 4. 

Należy wykonać z blachy powlekanej – konstrukcja płyta OSB. 

 

Odpowiedź 5. 

Należy doliczyć trzy odcinki rury spustowej fi 100 LE 3+10,0 mb do pozycji 32 przedmiaru 

oraz 1 odcinek ławy kominiarskiej L=1,0 do pozycji 37 przedmiaru robót. Należy również 

wycenić odtworzenie instalacji odgromowej na dachu na podstawie opisu i rysunków z 

projektu budowlanego, rys. E-9 str. 147 bez wykonywania podłączenia do uziomu 

otokowego budynku, czyli wykonanie zwodów pionowych do poziomu terenu przy budynku 

bez podłączenia. 

 

Odpowiedź 6. 

Należy przemurować jeden komin – podstawa wyceny – pozycja KNR 4 -010310-01 w ilości 

3,0 m3 z cegły klinkierowej pełnej. 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 

bez zmian. 

Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych 

zmian. 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje 

przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 
 

Prezes Zarządu 

/-/ Emil Zając 

………………………………………………….. 
(Zamawiający) 


