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Pilchowice dnia 29.09.2015 r. 
 

Znak sprawy: IZP.272.590.2015 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

 dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Pilchowicach”  
Przekazuję państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę  
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie zakresu prac ujętych w przedmiarze pt.: PRZEDMIAR ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE BUDOWLANE I ODTWORZENIOWE. 

1) Jak Inwestor zamierza rozwiązać brak cokolików w pomieszczeniach w których 
ściany są malowane a posadzki wyłożone płytkami. 

2) Wg technologii ściany z których skuto płytki należy wyprostować, jak Zamawiający 
zamierza położyć płytki na ścianach bezpośrednio po skuciu. 

3) Jak inwestor ma się do grubości warstwy wyrównawczej. Jak się skuje płytki to albo 
zostanie posadzka stara i 2 cm nie można podnieść bo są drzwi istniejące albo płytki 
razem z wylewką – wtedy wylewka co najmniej 5 cm. 

4) Według nas brakuje nadproża w kotłowni. 

 Odpowiedź napytanie nr 1: 
 

Zamawiający informuje, że przedmiar jest tylko i wyłącznie pomocniczy, a Wykonawca 
powinien skalkulować zadanie na podstawie projektu.  

Ad. 1) Do odtworzenia w kafelkach przewiduje się pomieszczenia łazienek gdzie nie ma 
mowy o cokolikach z uwagi na to, że na ścianach również będą odtworzone kafelki. 

Ad. 2) Należy przewidzieć ogólne roboty odtworzeniowe, w związku z czym po skuciu i 
wyrównaniu ścian Wykonawca powinien skalkulować również położenie kafelek zgodnie ze 
sztuką budowlaną stosując odpowiednie zaprawy klejowe. 

Ad. 3) Technologia układania płytek będzie ustalana na bieżąco w trakcie trwania robót 
budowlanych ponieważ uzależniona jest od ewentualnych nierówności w danym 
pomieszczeniu. 

Ad. 4) Należy przewidzieć wymianę istniejących drzwi zgodnie z projektem uwzględniając 
wszelkie roboty towarzyszące. 

 Pytanie nr 2: 

We wzorze umowy do przedmiotowego zadania brakuje informacji o terminie płatności za 
wykonane roboty – dotyczy i faktur częściowych i faktury końcowej. Prosimy o uzupełnienie 
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 Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający zamieszcza na stronie związanej z ogłoszeniem o niniejszym przetargu nowy 
wzór umowy, w którym w § 5  pkt 5 został dodany następujący zapis: 
„Płatność faktur będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego 
na rachunek Wykonawcy w banku: ……….. nr rachunku: ……………….., w termie do 21 dni 
od daty wpływu FV do Zamawiającego”. 
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Z uwagi na to, że odpowiedzi nie mają większego znaczenia w szacowaniu wartości 
zamówienia przez Wykonawców termin składania ofert nie podlega przedłużeniu. 
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