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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

   Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących 

Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. . „Budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szwedy” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

 

 

Pytanie 1. 

Prosimy o uzupełnienie ilości w przedmiarach robót branży sanitarnej: 

- dla instalacji wewnętrznych poz. 3.034 – kominy – kanał powietrzno-spalinowy do kotła 

kondensacyjnego fi 80/125mm [mb]. 

- dla przyłączy poz. 4.004 – połączenia za pomocą złączek elektrooporowych 32mm – kolano 

[złącze]. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje; 

poz. 3.034 komin – 8,4 (mb) 

poz. 4.004 kolano (złącze) – 1 szt. 

 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie jednostek w przedmiarach robót branży sanitarnej – 

zakładamy, że są to [kpl]: 

- dla instalacji wewnętrznych poz. 2.015 i 2.018 – stelaże podtynkowe 

- dla przyłączy poz. 4.018 – wykonanie dokumentacji odbiorowej 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje; 

- poz. 2.015 i 2.018 – kpl. 

- poz.4.018 – kpl. 

 

Pytanie 3. 

Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót – trasy naziemne poz. 5.2.1 – 5.2.6. Która wartość 

jest prawidłowa: 39,458m² czy 39,450m²? 

 



Odpowiedź: 

W poz. 5.2.1 oraz 5.2.6 proszę przyjąć wartość 39,450m². 

 

 

Pytanie 4. 

Wyposażenie wnętrza – element 4.4 przedmiarów robót branży budowlanej zawiera m.in. 

dostawę okapu gastronomicznego 200x70x40 – 1 szt., zlewozmywak gastronomiczny 

nierdzewny – 1 szt., zmywarko-wyważarka do naczyń 50x50cm. W przedmiarach robót branży 

sanitarnej inst. Wewnętrznych występują podobne elementy: 

- poz. 2.021 – zlewozmywak na ścianie dwukomorowy – 1 szt. 

- poz. 2.023 – zmywarka elektryczna do naczyń – analogia – 1 szt. 

- poz. 3.039 – okap wentylacyjny stalowy prostokątny – 1szt. 

Czy te elementy nie są zdublowane w przedmiarach robót? Jeżeli nie to prosimy  

o uszczegółowienie dla powyższych pozycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zlewozmywak, zmywarka, okap ton elementy zdublowane  

w przedmiarach, prosimy o przyjęcie dostawy urządzeń z przedmiaru część budowlana. 

 

 

 

Powyższe zmiany treści SWZ, nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 
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