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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 9/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie. 
 
 
 
Treść pytania: 

 
„W inwestorskim przedmiarze robót w poz. 23 występuje izolacja z papy termozgrzewalnej pod płytą 
fundamentową. W opisie architektury pod płytą fundamentową przewidziano tylko izolację polimerowo 
bitumiczna dwuskładnikową gr. min 3 mm bez papy. Czy w związku z tym należy w wycenie 
pozostawić dodatkową izolację z papy?” 
 
Odpowiedź:  
Poz. nr 23 przedmiaru robót – pozycję należy wyzerować.  Prawidłowa jest pozycja 25 dotycząca 
izolacji polimerowo-bitumicznej gr.3mm.  
 
 
Treść pytania: 

 
„W rozdziale 2.3 przedmiaru robót podstawy wyceny nie odpowiadają przyjętemu zakresowi robót. 
Czy można zmieniać podstawy wyceny (dotyczy to również następnych rozdziałów, jeżeli wystąpiłaby 
taka konieczność)” 
 
Odpowiedź:  
Dopuszcza się zmianę podstawy wyceny pod warunkiem zachowania ilości z przedmiaru. 
 
Treść pytania: 
 
„Dot.: budowa Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie 
 
W związku z zamiarem wzięcia udziału przez naszą firmę w ww postępowaniu przetargowym 
prosimy o: 
 
Przedmiar budowlany poz. 163 i 164, należy wycenić wycieraczki w ilości 5 szt., natomiast według 
rysunków wycieraczek jest: 
- wycieraczka zewnętrzna: wym. 168x140 – 1 szt., 185x150- 2 szt. 180x150- 1 szt. 
- wycieraczki wewnętrzne: wym. 200x199 – 1 szt., 200x326 – 2 szt., 180x210- 1 szt. 
- mata osuszająca: wym. 180x180 – 1 szt., 240x240 – 1 szt. 180x240 – 1 szt. 
Prosimy o prawidłowe podanie ilości jakie należy przyjąć do wyceny lub informację który typ 
wycieraczek podlega wycenie w danej pozycji przedmiarowej.” 
 
Odpowiedź:  
Poz. nr 163 należy wyzerować. W poz. nr 164 należy wycenić: 
- wycieraczki zewnętrzne: wym. 168x140 - 1 szt., 185x150 - 2 szt., 180x150 - 1 szt. 
- wycieraczki wewnętrzne: wym. 200x199 - 1 szt., 200x326 - 2 szt., 180x210 - 1 szt. 
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- maty osuszające: wym. 180x180 - 1 szt., 240x240 - 1 szt. 180x240 - 1 szt. 
 
 
Treść pytania: 
„Przedmiar budowlany dział 3.9 „ Wyposażenie sanitariatów” oraz przedmiar instalacje wewnętrzne 
pozycja 240 „ Montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych” – 31 kpl. Zdaniem Wykonawcy 
pozycje te są zdublowane. Prosimy o wskazanie, w którym kosztorysie należy wycenić wyposażenie 
łazienek dla niepełnosprawnych i w jakich ilościach, ponieważ są nieznaczne równice w ilości 
przedmiarowej. 
Naszym zdaniem do wyceny należy przyjąć następujące ilości: 
- poręcze umywalkowe 2x30 = 60 szt. 
- poręcze przy wc 2x30 = 60 szt. 
- poręcze prysznicowe 2x30= 60 szt. 
- siedziska dla niepełnosprawnych – 1x30= 30 szt. 
oraz dodatkowe wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych: 
-Dozownik mydła - 30 szt. 
- Podajnik ręczników papierowych – 30 szt. 
- Pojemnik na papier toaletowy – 30 szt. (brak w przedmiarze budowlanym).” 
 
 
Odpowiedź:  
Wyposażenie sanitariatów nalewy wycenić w kosztorysie budowlanym a w kosztorysie instalacji 
wewnętrznych należy pozycję „montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych” wyzerować. 
Prawidłowe ilości wyposażenia sanitariatów: 
- poręcze umywalkowe - 62 szt. 
- poręcze przy wc - 62 szt. 
- poręcze prysznicowe - 52 szt. 
- siedzisko kąpielowe - 23 szt. 
- dozownik mydła - 79 szt. 
- podajnik ręczników papierowych - 74 szt. 
- podajnik na papier toaletowy - 74 szt. 
 
 
Treść pytania: 

 
„W pozycji 179 i 180 przedmiaru robót architektury występują nieprawidłowości. Ilość robót jest 
zaniżona – w rzeczywistości w dokumentacji występuje 5 wycieraczek zewnętrznych systemowych, 5 
wycieraczek wewnętrznych systemowych oraz 4 wycieraczki wewnętrzne  - maty osuszające. Ponadto 
nieprawidłowa jest zastosowana podstawa wyceny – dotyczy ona wycieraczek stalowych malowanych 
lakierem asfaltowym a nie wycieraczek systemowych o dużych powierzchniach. W związku z tym 
ponawiam pytanie czy oferenci mogą zmieniać podstawy wyceny i ilości w kosztorysie (dopasowując 
je do tego co rzeczywiście występuje w dokumentacji) bez szczegółowego informowania o tym 
Inwestora? 
 
Odpowiedź:  
Wykonawca wskazał w zapytaniu pozycje nr 179 i 180 przedmiaru powołując się na treść z pozycji nr 
163 i 164. Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż:  
Poz. nr 163 należy wyzerować. 
W poz. nr 164 należy wycenić: 
- wycieraczki zewnętrzne: wym. 168x140 - 1 szt., 185x150 - 2 szt., 180x150 - 1 szt. 
- wycieraczki wewnętrzne: wym. 200x199 - 1 szt., 200x326 - 2 szt., 180x210 - 1 szt. 
- maty osuszające: wym. 180x180 - 1 szt., 240x240 - 1 szt. 180x240 - 1 szt. 
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Dopuszcza się zmianę podstawy wyceny pod warunkiem zachowania ilości z przedmiaru.  
 
 
Treść pytania: 

 
„Czy do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy czy uproszczony?” 
 
Odpowiedź:  
Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy. 
 
 
Treść pytania: 

 
„Na dołączonym ostatnio rysunku A-65 zaznaczono 4 stalowo – szklane daszki nad wejściami.  
W przedmiarze robót architektury w poz. 166 występuje 5 daszków. Czy piąty daszek istnieje a jeżeli 
tak to gdzie i jakie są jego wymiary” 
 
Odpowiedź:  
Prawidłową ilością jest ilość wskazana na rysunku A-65 (stanowiącym modyfikację treści siwz), tj. 
występują 4 daszki.  
 
 
Treść pytania: 

 
„W poz. 181 i 182 przedmiaru robót architektury występują rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej, 
natomiast w opisie architektury w punkcie 3.1.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe: 
- blacha stalowa powlekana w kolorze srebrny metalik. Z jakiego materiału ostatecznie mają być rynny 
i rury spustowe?” 
 
Odpowiedź:  
Poz. nr 181 i 182 należy przyjąć blachę powlekaną. 
 
 
Treść pytania: 

 
„Proszę o zamieszczenie na stronie przetargu kosztorysów w wersji elektronicznej” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający na stronie internetowej zamieścił przedmiary robót w formacie .pdf. Kosztorysy są 
dokumentami, na podstawie, których Zamawiający szacuje wartość zamówienia i nie są 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.  
 


