
UWAGA OGÓLNA: 
1. Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać
na podstawie wielobranżowego projektu.
2. Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszystkie niezbędne czynności
i  koszty  konieczne  do  skutecznego  przeprowadzenia  procesu  budowy,  oddania  budynku  do
użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji.

PYTANIE z dnia 24.02.2017 r.

1. „Mając na względzie trwałość oraz niezawodność pomp proszę o podanie 
informacji czy pompy odśrodkowe mają być wykonane z powłoką antykorozyjną wynoszącą 1000
μm czy bez powłoki”.

Ad.1.Pompy opisano w projekcie:  wirnik z brązu,  korpus z żeliwa.  Zastosowanie konstrukcji  z
powłoką wewnętrzną antykorozyjną według decyzji Wykonawcy.

PYTANIE z dnia 02.03.2017 r.

1. Zwracamy się prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.03.2017 r.

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

PYTANIA z dnia 06.03.2017 r.( zadane po upływie terminu). 

1. Czy  wycinka  drzew  jest  w  zakresie  oferty?  Jest  wymieniona  w  przedmiarze,  jednak  w
dokumentacji brak jakichkolwiek informacji dotyczących ilości i rodzaju drzew. Na projekcie PZT
jest też informacja, że wycinka objęta jest odrębnym postępowaniem. 

Ad.1. Projekt nie zawierał planu wycinki drzew i jej kosztów. 
W  przedmiarze  błędnie  umieszczono  pozycje  wycinki  3  drzew.  Oferent  sam  szacuje  koszty
niezbędnych wycinek i zamieszcza to w swojej ofercie. 
Wycinka  zgodnie  z  zapisami  na  PZT  powinna  zostać  wykonana  na  podstawie  odrębnego
postępowania administracyjnego na etapie proj. wykonawczego i wykonawstwa.

2. Jaki ma być wymiar furtki i bramy w ogrodzeniu zewnętrznym? Wg nas na projekcie PZT furtka i
brama nie są zgodne ze skalą. Jakie mają mieć wyposażenie?

Ad.2. Furtki o szer. 1,2m, brama o szer. 5,0m. 
Wyposażenie zamek na klucz, trzy komplety kluczy, zawiasy w zależności od ciężaru skrzydeł.

3. Jaka ma być ilość stojaków na rowery – czy zgodnie z przedmiarem 4szt., czy zgodnie z opisem
40 stanowisk?

Ad.3. Należy przyjąć 4 stojaki na 40 rowerów (każdy ze stojaków na 10 rowerów).

4. Czy ilości drzew i krzewów przyjąć zgodnie z przedmiarem? W dokumentacji projektowej nie ma
informacji o ilości drzew i krzewów, wielkości i gatunkach.

Ad.4. Projekt zieleni ma być częścią projektu wykonawczego. 
Przyjęte w przedmiarze ilości drzew i krzewów należy traktować tylko jako sugestię - patrz uwaga
1.



5. Prosimy o podanie bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących wiaty śmietnikowej.

Ad.5. Wiata murowana, otynkowana. Dach płaski na słupkach stalowych, kryty membraną dachową
jak na budynku basenu. 


