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Wszyscy  

Wykonawcy 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. 
Poz. 1843)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku szkoły w Fałkowie” 
 
Pytanie 1. Brak w przedmiarze opraw oświetleniowych RS sztuk 8 – proszę o informację czy należy je 
uwzględnić w wycenie. 
Odpowiedź: Tak, oprawy należy uwzględnić w wycenie oferty. Zamawiający uzupełnia przedmiar w tym 
zakresie 
 
Pytanie 2. W przedmiarze branża elektryczna  poz.3, 4, 5, 6, 8, 9, 10   jest w sumie opraw 
oświetleniowych 186 szt. /bez awaryjnych i ewakuacyjnych/ natomiast w projekcie - piwnice parter i 
piętro jest tych opraw 288 szt. Proszę o informację, którą ilość opraw ośw. przyjąć w kosztorysie 
ofertowym? 
Odpowiedź: W ofercie należy wycenić ilość opraw wskazanych w projekcie w części rysunkowej. 
Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru w tym zakresie 
 
Pytanie 3. Iglice odgromowe - w projekcie na rysunku nr E 4 są pokazane trzy iglice odgromowe 
natomiast w przedmiarze poz. 17 jest 10 kpl. Proszę o informację ile przyjąć w kosztorysie ofertowym? 
Odpowiedź: W ofercie należy wycenić ilość iglic odgromowych wskazanych w projekcie w części 
rysunkowej, tj. 3 sztuki. Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru w tym zakresie. 
 
Pytanie 4. Brak symboliki opraw oświetleniowych w przedmiarze - prośba o uzupełnienie symboli opraw 
np. poz.3 Oprawy oświetleniowe A1 - i tu symbol oprawy PM2 lub PM1 lub ASY itp. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru wskazując w nim symbole opraw 
oświetleniowych zgodnie z zamieszczonymi w części rysunkowej projektu. 
 
Pytanie 5. W ogóle nie zgadzają się ilości opraw w poszczególnych pozycjach od 3 do 10 z 
rzeczywistym obmiarem z projektu. Proszę o informację które ilości przyjąć do kosztorysu ofertowego? 
Odpowiedź: W ofercie należy wycenić ilość opraw wskazanych w projekcie w części rysunkowej. 
Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru w tym zakresie  
 
Pytanie 6. Poz 14 układanie uziomu otokowego /przypisany opis/ - proszę o informację czy uziom 
otokowy z tej pozycji ma być ułożony w ziemi w wykopie /brak wykopu w przedmiarze/ czy tak jak 
wskazuje pozycja katalogowa w kanale przyspawana do konstrukcji? 
Odpowiedź: Uziom otokowy ma zostać ułożony w ziemi w wykopie. Pozycję należy wycenić 
uwzględniając wszystkie czynności i materiały, mając jednocześnie na uwadze fakt, iż przy 
wykonywaniu izolacji pionowej i wymianie opaski będzie wykonywany wykop, który można wykorzystać 
również do wykonania uziomu. 
 
Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany nie wpływają na termin składania ofert 
 
 
 
 /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                  Wójt Gminy Fałków 


