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Bełchatów, dnia 12.09.2013 r. 

 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Przebudowa części budynku   socjalno – 

magazynowego, położonego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie, 

na potrzeby biurowe.”  Nr  DJT.TI.ZP-4/2013 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 

2010 roku, nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły 

następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:  

 

Pytanie 1:  Brak robót w przedmiarach dotyczących trasowania i wyburzenia otworów pod 

stolarkę okienną oraz istniejących ścianek działowych. 

 

Odpowiedź: Powyższe roboty wykona Zamawiający we własnym zakresie 

      

Pytanie 2: Brak wywozu gruzu i materiałów z demontażu. Czy Zamawiający  usuwa je we 

własnym zakresie  

 

Odpowiedź: Gruz, materiały z demontażu Zamawiający usunie we własnym zakresie. 

      

Pytanie 3: Pozycja nr 5 w przedmiarach uwzględnia wykonanie posadzki cementowej, brak 

jest robót przygotowawczych (pkt 4.2, 4.4 opisu technicznego) pod wykonanie tej posadzki 

oraz gruntowania Co należy przyjąć do wyceny? 

Pozycja ta wskazuje na wykonanie posadzki na całej powierzchni tzn. powinno być 144,08 

m², a przyjęto tylko 69,582. Proszę o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w ST 01 pkt 5.1.3. Podłogi 

      

Pytanie 4: Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz ich parametrów 

technicznych, kolorystyki. 

 

Odpowiedź: Powyższe zestawienie opisane w ST 01 pkt 5.1.5. Stolarka okienna  

i drzwiowa. 

      

Pytanie 5: Brak robót elewacyjnych, montażu parapetów zewnętrznych, obróbki ościeży itp. 

Czy należy je wycenić? 
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Odpowiedź: Powyższe zestawienie opisane w ST 01 pkt 5.1.5. Stolarka okienna  

i drzwiowa. 

 

Pytanie 6: Pkt 4,7 opisu technicznego mowa jest o roletach zewnętrznych. Czy należy 

wycenić? 

 

Odpowiedź: Nie należy wyceniać rolet zewnętrznych. 

      

Pytanie 7: W pkt. 4.8 mowa jest o parapetach wewnętrznych. Czy wycenić? 

 

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w ST 01 pkt 5.1.5. Stolarka 

okienna i drzwiowa. 

      

Pytanie 8: Proszę o podanie danych technicznych pozwalających na wykonanie wyceny dla 

wszystkich płytek i wykładziny dywanowej. Podane oznaczenia nie pozwalają na określenia 

producenta i kolekcji. 

 

Odpowiedź: Płytki dostarczy Zamawiający. Wykładziny nie wchodzą w zakres robót.  

      

Pytanie 9:  W przetargu nie zamieszczono projektu i kosztorysu branży elektrycznej. Czy 

branża elektryczna podlega wycenie? 

 

Odpowiedź: Roboty elektryczne wykona Zamawiający we własnym zakresie. 

      

Pytanie 10: Na jakie dzień Zamawiający dokona wyboru oferty i ile Wykonawca będzie 

miał dni na wykonanie remontu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić dnia rozstrzygnięcia postępowania. 

Końcowy termin realizacji zamówienia nie ulega zmianie. 

  

 

 
 

Podpisał: 

 

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny – mgr inż. Ryszard Błażejewski 

 


