
AG-I.272.1.4.2014                                                                                    Kielce, 10 marca 2014 r. 
 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1. 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Remont elewacji i dachu budynku przy ul. Skrajnej 61”, znak: AG-I.272.1.4.2014.      
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela 
wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Pkt. XIII  SIWZ – Wykaz oświadczeń lub dokumentów ppkt. 2 . 
Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia do oferty kosztorysów ofertowych na podstawie 
przedmiarów – proszę o uściślenie czy mają to być kosztorysy szczegółowe? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
Załącznik Przedmiary  
Poz. 51 czas pracy rusztowań – dotyczy poz od 54 do 69? W przedmiarach jest od 54 do 68 oraz 169. 
Proszę o poprawę przedmiaru 
Poz. 71 brama przemysłowa z szyną K, od producenta bram wiemy iż takie rozwiązanie nie istnieje. 
Szyna K nie występuje przy bramach przemysłowych. Proszę o odpowiedź czy w wycenie zastosować 
bramę przemysłową? 
Poz. 74 Kraty stałe- czy ta pozycja dotyczy demontażu krat, dostawa nowych jest  w poz. 93 z tym 
samym obmiarem. Proszę o poprawę przedmiaru 
Poz. 199 czas pracy rusztowań – dot. Poz. od 202 do 216 ?  w przedmiarach jest bez poz. 205, 207, 
209. Proszę o uzupełnienie przedmiaru 
Poz. 216 – malowanie – obmiar 2512,62m2 czy powinno być  jak w poz. gruntowanie 212,62m2? 
Proszę o poprawę przedmiaru 
Poz. 262 – obmiar 0m2, czy powinno być 7,2m2 ? proszę o poprawę przedmiaru 
Poz. 269 i 270 są takie same – czy zamawiający celowo je zdublował?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do 
kalkulacji ceny ofertowej. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca  
z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną, specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną. 

 


