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dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców: 

 
             
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców  
w postępowaniu przetargowym: 
 

 

„Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa  

istniejącej części socjalnej szkoły”    
 

 
Pytanie 1 

 
W dokumentacji technicznej na warstwach przekroju D1, D1' występuje membrana dachowa o grubości 
1,5mm. Czy powłoka ma być zbrojona czy nie, proszę o podanie podstawowych parametrów membrany, 
koloru. 
 
Odpowiedź 
Membrana o powłoce zbrojonej  gr. 1,5mm, kolor szary 
 

       Pytanie 2 
  

Proszę podać rodzaj szklenia okien i drzwi z  podaniem przyjętej szyby od wewnątrz i zewnątrz, oraz podać 
rodzaj ukuć okiennych i drzwiowych. 
 
Odpowiedź 
Wg opisu technicznego:  

- okna podwójnie szklone, szkło float 2x4mm o U=1,1 W/m²K, nieotwieralne, kolor stolarki - RAL 
9003 

 
Pytanie 3 

 
Na elewacji okna sali OS1, OS2, OS3 oznaczone są jako PCV w kolorze RAL 9003, natomiast w 
przedmiarze robót w poz. 132 są jako aluminiowe. Proszę o sprecyzowanie rodzaju stolarki . 
 
Odpowiedź 
Przewidziano okna OS1, OS2 i OS3 z PVC 
 
Pytanie 4 

 
Proszę sprecyzować parametry styropianu na docieplenie ścian fundamentowych i podłóg, oraz izolacji 
termicznej dachu, gdyŜ pojęcia „twardy „, miękki są niewystarczające” 
 
Odpowiedź 

              Ocieplenie posadzki – styropian EPS 100 (FS30) 

Ściany fundamentowe  – Izodren EPS 150 

Ocieplenie dachu    – góra : Styropian EPS 100 (FS 20) 

      – dół : Styropian EPS 70 (FS 15) 
 



Pytanie 5 
 

Proszę o podanie rodzaju przyjętego wypełnienia dla obudowy ścian płytą warstwową, oraz podać grubości 
blachy, rodzaju profilowania, oraz powłoki zabezpieczającej dla płyt warstwowych. 
 
Odpowiedź 
Ściany zewnętrzne sali gimnastycznej  - jednowarstwowe, z paneli elewacyjnych  (Ruukki SP2B  

       PIR lub inna równorzędna) mocowanych do konstrukcji z obustronną okładziną z blachy z   

wypełnieniem o grubości 10cm (U=0,21 W/m²K) o odporności ogniowej EI 30. Kolor wg projektu. 

 
Pytanie 6 

 
W pozycji 138 przedmiaru robót występują drzwi  D8 o odporności ogniowej EI 30, a w zestawieniu 
stolarki widnieją jako EI 60. Proszę o sprecyzowanie stolarki. 
 
Odpowiedź 
W projekcie przewidziano drzwi D8 dwuskrzydłowe o odp. ogniowej EI30. 
 
Pytanie 7 

 
W pkt 14.14 mówi się wyposaŜeniu obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy. W przedmiarze robót brak takiej 
pozycji. Czy dostawa   w/w sprzętu naleŜy do  gestii Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 
WyposaŜenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy naleŜy do gestii Zamawiającego. 
 
Pytanie 8 

 
W pozycji 167 ilość drabinek gimnastycznych wynosi 100szt. Natomiast w Opisie Technicznym w pkt. 6.12 
Technologia sportowa ilość wynosi 84szt /90x250cm, oraz 6szt /76x250cm/ Ile drabinek naleŜy wycenić i w 
jakim wymiarze. 
 
Odpowiedź 
W projekcie przewidziano drabinki gimnastyczne w ilości 100 szt. w tym: 
84 szt. – 90/250 
16 szt – 76/250 
 
Pytanie 9 

 
Poz 168 przedmiaru podaje 1429 m2 siatki osłonowej, natomiast w opisie technicznym występuje 1650m2. 
Proszę o podanie poprawnej ilości. 
 
Odpowiedź 
Powierzchnia siatki osłonowej na sufit i ściany – 1650m2 
 
Pytanie 10 

 
Czy Zamawiający przewiduje dostawę tablicy wyników na salę gimnastyczną? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje dostawy tablicy wyników na salę gimnastyczną. 
 
 
Pytanie 11 

 
Proszę podać specyfikację na ścianki systemowe lekkie w natryskach? Naszym zdaniem ścianki powinny 
spełniać wymagania odporności wilgociowej . Z projektu nie wynika  czy ścianki naleŜy wykonać w 
obudowie z profili aluminiowych, oraz brak jest zasłonek prysznicowych.  
Proszę o sprecyzowanie zakresu wyceny. 



Odpowiedź 
NaleŜy przewidzieć ścianki lekkie łatwo zmywalne ( np. laminowane lub z tworzywa sztucznego) wys 220 
cm mocowane na profilach aluminiowych. 
 
Pytanie 12 

 
Czy Zamawiający przewiduje wyposaŜenie zaplecza sali w urządzenia higieniczne. W przedmiarze brak 
takiej pozycji. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje na etapie inwestycji wyposaŜenia sali w urządzenia higieniczne. 
 
Pytanie 13 

 
Brak wyceny w dokumentacji materacy osłonowych  na słupy Ŝelbetowe  do wys. 2m na sali gimnastycznej. 
Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź 
Nie naleŜy uwzględniać w wycenie.  
 
Pytanie 14 

 
JeŜeli Zamawiający podejmie decyzję o potrzebie wyceny dodatkowych materiałów prosimy o konkretne 
wskazanie w przedmiarze miejsca gdzie naleŜy je umieścić. 
 
Odpowiedź 
Ewentualne wyceny dodatkowych materiałów zostaną opisane wraz z ilościami i wskazaniem kosztorysu w 
którym mają być ujęte. 
 
Pytanie 15 
 
Czy Wykonawca moŜe modyfikować treść oraz ilość robót, jednostki podane w przedmiarach robót, czy 
będzie skutkować to odrzuceniem oferty? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z pkt. 5 Rozdziału III SIWZ, oferent nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.   
 

Pytanie 16 
 
 Wg. wykazu stolarki okiennej i drzwiowej rys. nr 11, wynika: 
drzwi D8 – ppoŜ Ei 60, natomiast wg przedmiaru poz. 138 montaŜ drzwi     aluminiowych 
dwuskrzydłowych – Ei 30 
 
Odpowiedź 
W projekcie przewidziano drzwi D8 dwuskrzydłowe o odp. ogniowej EI30 
 
Pytanie 17 
 
Drzwi Dz1 o  wymiarach 130*230=2,99m2 x 2 szt. = 5,98 m2 
natomiast w poz. 139 przedmiaru  znajduje się ilość – 5,46 m2 
 
 
Odpowiedź 
W projekcie przewidziano drzwi Dz1 o wymiarach 130*230=2,99 m2 x 2 szt.= 5,98m2 
 
Pytanie 18 
 
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonany zakres robót na okres 60 
miesięcy ( rozdział III pkt. 7 SIWZ). Biorąc pod uwagę, iŜ Wykonawca nie jest producentem wielu 



specjalistycznych urządzeń, których uŜycie jest konieczne przy realizacji umowy, prosimy o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu w ten sposób, iŜ na  uŜyte materiały 
oraz urządzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu  pkt. 7 Rozdziału III SIWZ. Tak więc okres gwarancji na 
roboty będące przedmiotem zamówienia winien być nie krótszy niŜ 60 miesięcy.  
 
Pytanie 19 
 
Jednocześnie biorąc pod uwagę wartość przedmiotowego zamówienia oraz długi okres realizacji – prosimy 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 9 projektu umowy (oraz 
pkt. 16  rozdz. XII SIWZ) w ten sposób, iŜ Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy a nie 8% 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na  taką modyfikację. 
 
Pytanie 20 
 
Proszę o ściślejsze określenie rodzaju kosztorysu jaki naleŜy dołączyć do oferty. Czy wystarczy dołączyć 
kosztorysy w formie uproszczonej bez zestawienia materiałów, z zestawieniem materiałów, czy kosztorysy 
w formie szczegółowej? W SIWZ VI rozdział pkt. 2 jest napisane „ Kosztorys ofertowy … lub wypełnić 
załączony kosztorys ofertowy”. W materiałach przetargowych nie ma załączonego kosztorysu  do 
wypełnienia. 
 
Odpowiedź 
Wystarczy dołączyć kosztorys w formie uproszczonej, ściśle wg. załączonego przedmiaru. NaleŜy podać 
stawkę roboczogodziny oraz wartość narzutów kosztów pośrednich i zysku.  
 
 
Pytanie 21 
 
Proszę wyjaśnić rozbieŜności pomiędzy przedmiarem poz. 138 z wykazem stolarki przy drzwiach D8. W 
przedmiarze drzwi D8 są ppoŜ EI30 a w wykazie są EI60. Jakie drzwi naleŜy wycenić? 
 
Odpowiedź 
W projekcie przewidziano drzwi D8 dwuskrzydłowe o odp. ogniowej EI30 
 
Pytanie 22 
 
Proszę podać więcej informacji technicznych dotyczących świetlików dachowych, bramy wjazdowej w poz 
184 przedmiaru. 
 
Odpowiedź 
Konstrukcja stalowa, ocieplona z wypełnieniem z poliwęglanu dwukomorowego. Brama stalowa z 
wypełnieniem.  
 
 
Pytanie 23 
 
W poz 14 i 15 przedmiaru budowlanego jest w obu pozycjach wpisana krotność=2. Czy to jest pomyłka? 
JeŜeli nie, to proszę o wyjaśnienie takiego zapisu.  
 
Odpowiedź  
Poz. 15 naleŜy wykreślić.  
 
 
 
 



 
 
Pytanie 24 
 
Czy w trakcie trwania budowy będzie moŜliwość podłączenia się do instalacji szkoły w celu zapewnienia 
wszystkich mediów i rozliczania się wg wskazań podliczników? 
 
 
Odpowiedź 
Tak 
 
Pytanie 25 
 
Czy za spełnienie warunku opisanego w rozdziale V pkt. 1b SIWZ uwaŜa się wykonanie zadania 
polegającego na budowie kubaturowego obiektu przemysłowego z zapleczem socjalnym o wartości nie 
mniejszej niŜ 2 000 000 zł brutto wykonanego w analogicznej technologii jak sala gimnastyczna będąca 
przedmiotem postępowania? 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazaniem się referencjami polegającymi na budowie 
kubaturowego obiektu, o charakterze i specyfice zgodnej z przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 26  
 
W przedmiarze robót ‘architektura’ brak podstaw wycen pozycji kolumna podstawy jest pusta). Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru o tę kolumnę. 
 
Odpowiedź 
Brak obowiązku określenia katalogu. 
 
Pytanie 27  
 
Paragraf 6 projektu umowy mówi, iŜ wynagrodzenie za zrealizowany zakres robót ustalono na podstawie 
formularza ofertowego’ – proszę o jednoznaczne określenie czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest 
kosztorysowe czy ryczałtowe?   
 
Odpowiedź 
 
Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe, ustalone na podstawie kosztorysu  ofertowego, który 
naleŜy dołączyć do oferty.  
 
Dot. Przedmiar „Architektura": pytanie 28 do 50 
 
Pytanie 28  
 
 Poz Nr 1-5 - obejmują usunięcie humusu, wykop i zasypanie - brak natomiast odwozu lub 
zagospodarowania humusu i ziemi pozostałej z wykopów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem 
ilości robót oraz uzupełnienie dokumentacji o projekt ukształtowania terenu i bilans robót ziemnych. 
 
Odpowiedź 
W projekcie zawarty jest projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 zawierający poziomy terenu i 
projektowanego obiektu. Składowanie humusu na hałdzie dla dalszego zagospodarowania. 
 
Pytanie 29 
 
 Poz. nr 66-68 - prosimy o przedstawienie rysunku szczegółu, podanie grubości i twardości wełny 
mineralnej oraz rodzaju okładzin z paneli, a takŜe potwierdzenie lub korektę ilości robót (jeśli dotyczy 
wykończenia ścian attyki to jest za mała ilość robót). 
 



 
 
Odpowiedź 
Ściany zewnętrzne sali gimnastycznej  - jednowarstwowe, z paneli elewacyjnych  (Ruukki SP2B PIR lub 
inna równorzędna) mocowanych do konstrukcji z obustronną okładziną z blachy z  wypełnieniem o grubości 
10cm (U=0,21 W/m²K) o odporności ogniowej EI 30. Kolor wg projektu. Wykończenia systemowe. 
 
Pytanie 30 
 
 Poz. nr 82-84 - brak w przedmiarze malowania obróbek blacharskich. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
 
Odpowiedź 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. 
 
Pytanie 31 
 
Poz. nr 131 - brak w przedmiarze rusztowań do wykonania tynków na Sali gimnastycznej. Prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
W pozycji zaliczono ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
 
Pytanie 32 
 
Poz. nr 132 i 133 prosimy o określenie czy w tych pozycjach naleŜy ująć parapety wewnętrzne i 
zewnętrzne? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z opisem w przedmiarze – parapety zewnętrzne i wewnętrzne.  
 
Pytanie 33 
 
Poz. nr 166— montaŜ siedzeń drewnianych 80szt; natomiast wg. opisu technicznego i rysunku mają być 
trybuny sportowe jezdne 3szt. - prosimy o potwierdzenie, co naleŜy przyjąć do wyceny? 
 
Odpowiedź 
NaleŜy przyjąć trybuny jezdne w ilości 3 szt, na których w sumie będzie 80 miejsc siedzących.  
 
Pytanie 34 
 
Poz. nr 168 (siatka zabezpieczająca) - wg. przedmiaru 1429m2 natomiast wg, opisu technicznego pkt. 6.12 
jest 1650m2. Prosimy o potwierdzenie lub korektę ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Powierzchnia siatki osłonowej na sufit i ściany – 1650m2 
 
Pytanie 35 
 
Jakie jest uzasadnienie zastosowania drzwi z laminatu poliestrowego (drzwi stosowane głównie w 
pomieszczeniach chłodni). Prosimy o moŜliwość wyceny tańszej alternatywy. 
 
Odpowiedź 
Wycenić zgodnie z przedmiarem.  
 
Pytanie 36 
 
Poz. Nr 170-173 i 177 – prosimy o potwierdzenie ilości robót, gdyŜ naszym zdaniem ilość wykazana w 
przedmiarze jest zbyt mała (brak projektu zagospodarowania oraz wymiarów na planie sytuacyjnym). 
 
 



 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z obmiarem Projekt zagospodarowania zawarty jest w projekcie, wykonany w skali 1:1000. Nie ma 
w projekcie planu sytuacyjnego.  
 
Pytanie 37 
 
Brak odwozu ziemi z korytowania (poz. Nr 170) i z wykonania rowków pod obrzeŜa (poz. Nr 174) - 
prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Składowanie nadmiaru ziemi na hałdzie dla dalszego zagospodarowania 
 
Pytanie 38 
 
Poz. Nr 172 i 173 – podbudowa z pospółki o grub. 25 cm – wg warstw P-4 (opis techniczny) grubość 
pospółki wynosi 30 cm – prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności i podanie prawidłowej grubości do wyceny. 
 
Odpowiedź 
w pozycji 173 przedmiaru robót przyjąć krotność 10 
 
Pytanie 39 
 
Poz. Nr 175 – ława pod obrzeŜa i palisadę w ilości 2,43 m3 – wg wyliczeń ilość ta powinna wynosić ok. 
5,50 m3 – prosimy o podanie prawidłowej ilości robót do wyceny. 
 
Odpowiedź 
zgodnie z obmiarem robót. 
 
Pytanie 40 
 
Brak w przedmiarze wykonania palisady betonowej 12x12x60 cm zgodnie z rzutem przyziemia (rys. Nr 3) - 
prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Dział 17 poz. 175 przedmiaru robót  branŜy budowlanej 
 
Pytanie 41 
 
Brak w przedmiarze wykonania wejść zewnętrznych (podest + schodki) do sali gimnastycznej (przy 
drzwiach Dz1) - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Dział 17 przedmiaru branŜy budowlanej, dojścia wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, poz. 
175,177,178.     
 
Pytanie 42 
 
Poz. Nr 183 – czy dotyczy wykonania nowego fragmentu ogrodzenia, czy rozbiórki istniejącego (dla 
wykonania bramy) ? 
 
Odpowiedź 
Wykonanie nowego fragmentu ogrodzenia. 
 
Pytanie 43 
 
Poz. nr 184 – czy nowa brama ma być rozsuwana czy otwierana (dwuskrzydłowa), ręczna czy z 
automatyką? 
 



 
 
 
Odpowiedź 
Brama otwierana dwuskrzydłowa, ręczna z wypełnieniem.  
 
Pytanie 44 
 
Brak w przedmiarze wycinki istniejących drzew w miejscu wykonania nowego wjazdu (bramy). Prosimy o 
uzupełnienie z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
W poz. 184 przedmiaru branŜy budowlanej naleŜy doliczyć karczowanie pięciu drzewek.  
 
Pytanie 45 
 
Brak odwozu ziemi z korytowania (poz. Nr 185 i 186) i z wykonania rowków pod obrzeŜa (poz. Nr 190) - 
prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
W powyŜszych pozycjach naleŜy ująć odwóz ziemi na odległość 5 km.  
 
Pytanie 46 
 
Brak w przedmiarze wykonania ław pod krawęŜniki (poz. Nr 191) - prosimy o uzupełnienie przedmiaru z 
podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z przedmiarem.  
 
Pytanie 47 
 
Poz. Nr 192 – wykonanie nawierzchni z kostki w ilości 640 m2, natomiast podbudowa jest w ilości 690,25 
m2 – brak wykonania nawierzchni dla 50,25 m2 – prosimy o wyjaśnienie rozbieŜności. 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 
Pytanie 48 
 
Poz. Nr 192 – prosimy o podanie rodzaju i koloru kostki brukowej. 
 
Odpowiedź 
Rodzaj kostki brukowej – nawiązać do kostki przy obiekcie szkoły (starobruk). 
Pytanie 49 
 
Wg. opisu technicznego pkt. 14.14 obiekt naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy. Czy to 
wyposaŜenie leŜy po stronie wykonawcy? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów z podaniem ilości i 
typu gaśnic. 
 
Odpowiedź 
WyposaŜenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy naleŜy do gestii Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 50 
 
Brak w przedmiarze konstrukcji wsporczych pod wentylatory dachowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 
z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 



Konstrukcje wsporcze wraz z montaŜem doliczyć przy wentylatorach dachowych.  
 
Dot. Przedmiar „Kanalizacja sanitarna i deszczowa”: Pytania od 51 do 60 

 
Pytanie 51 
Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o projekt „Kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. 
 
Odpowiedź 
NaleŜy wycenić przełoŜenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z przedmiarem robót  i planem 
zagospodarowania terenu. 
 
Pytanie 52 
 
Poz. Nr 3 i 4  – brak w przedmiarze odwozu materiałów z rozbiórki – prosimy o uzupełnienie przedmiaru z 
podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
NaleŜy uwzględnić w wycenie pozycji.  
 
Pytanie 53 
 
Poz. Nr 5 – czy w tej pozycji naleŜy zaliczyć krawęŜniki z odzysku, czy wycenić nowe? 
 
Odpowiedź 
NaleŜy wycenić nowe krawęŜniki. 
 
Pytanie 54 
 
Według przedmiaru wszystkie roboty ziemne naleŜy wykonać mechanicznie (za pomocą koparek i 
spycharek) – czy Inwestor nie przewiduje wykonania części robót sposobem ręcznym? JeŜeli tak, to 
prosimy o korektę przedmiaru dla robót ziemnych. 
 
Odpowiedź 
Wycenić zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 55 
 
Poz. Nr 24 i 25 – czy Inwestor posiada miejsce na składowanie nadmiaru ziemi z wykopów w odległości 10 
km od placu budowy (zgodnie z przedmiarem), czy oferent powinien ująć opłatę za wysypisko? 
 
Odpowiedź 
Inwestor posiada miejsce na składowanie nadmiaru ziemi z wykopów w odległości 5 km od placu budowy. 
 
Pytanie 56 
 
Brak w przedmiarze demontaŜu istniejących sieci przeznaczonych do przełoŜenia zgodnie z rys. Nr 1 (Plan 
zagospodarowania) i opisem technicznym pkt.4. wraz z odwozem materiałów z rozbiórki - prosimy o 
uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Wyceniać zgodnie z przedmiarem.  
 
Pytanie 57 
 
Według Planu Zagospodarowania (rys. Nr 1) fragment projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w 
drodze – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o opłatę za zajęcie pasa drogi na czas wykonywania robót. 
 
Odpowiedź 
Nie będzie naliczana opłata za zajęcie pasa drogi na czas wykonywania robót.  
 



 
 
Pytanie 58 
 
Brak w przedmiarze podejść kanalizacji deszczowej pod rury spustowe oraz montaŜu czyszczaków - 
prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Wycenić zgodnie z przedmiarem.  
 
Pytanie 59 
 
Brak włączenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejących sieci - prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Wycenić zgodnie z przedmiarem.  
 
Pytanie 60 
 
Brak w przedmiarze opłaty za inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru z podaniem ilości robót. 
 
Odpowiedź 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą ( m.in. wszelkie atesty i aprobaty,  
gwarancje, protokoły prób szczelności, zaświadczenie kominiarskie, wyniki badań wody), która niezbędna 
jest do dopuszczenia obiektu do uŜytkowania oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 


