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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

          

Informujemy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: 

 

„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” – zakres 2018 skierowane zostały 

do Zamawiającego pytania dotyczące zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1 

Czy przy wycenie realizacji zamówienia mamy stosować się do punktu Pkt. III, ppkt.4 SIWZ 

Szczegółowy zakres zadania: "Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż 

ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót 

(załącznik nr 11 do SIWZ)."  

czy 

Pkt. XII. ppkt. 2 SIWZ "przedmiary robót mają dla Wykonawcy jedynie znaczenie pomocnicze  

w ułatwieniu sporządzenia własnego kosztorysu, a tym samym ustalenia ceny ofertowej." 

 

Pytanie 2 

Czy tynk zewnętrzny ma być tynkiem renowacyjnym malowanym czy akrylowym barwionym  

w masie? 

 

Pytanie 3 

Pytanie do pozycji nr 89 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm - kruszywo naturalne niepylące w kolorze czerwonym jako warstwa 

wykończeniowa podłogi. 

Jaki materiał ma być zastosowany - W projekcie jest ujęta KRUSZONA CEGŁA 

 

Pytanie 4 

Pytanie do pozycji nr 88 - Pochwyt na wspornikach ze stali szczotkowanej fi 50 mm osadzony w 

wyciętej bruździe 12 /12 cm w ścianie przejścia na wysokości 85 cm: 

Proszę o informację odnośnie rodzaju stali wykorzystanej do balustrady - kwasówka, stal 

szczotkowana czy malowana proszkowo? 

 

 

Odpowiedź 1 

Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją i jedynie fragmentem większego zakresu prac  

modernizacyjnych i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka. Dlatego w załączonej dokumentacji 

projektowej mogą znajdować się elementy już zrealizowane lub planowane do realizacji na 

kolejnym etapie. Z tego względu do sporządzenia ceny ofertowej w zakresie obmiarowym  

i ilościowym należy posługiwać się przedmiarem, pamiętając, że ma on charakter pomocniczy  

w stosunku do projektu budowlanego.  



 

Przedmiar ten powinno się zweryfikować z projektem w zakresie wymagań materiałowych i sztuki 

budowlanej wykonania zadania.   

Pozycje przedmiarowe są często przyjęte do obliczeń „przez analogię”, natomiast  wymagania 

szczegółowe w zakresie rodzaju i cech charakterystycznych wbudowywanych materiałów, są w 

dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź 2  

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót (zał. Nr 11, cz.II, poz. 6d.1 oraz 10d.2) 

tynki renowacyjne malowane. Przypominamy, że obiekt ten jest obiektem zabytkowym. 

 

Odpowiedź 3  

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 89 oraz załącznikiem nr 10 do SIWZ (STWiOR cz. bud. 

wykończenia wnętrz) poz. 4 – naturalne kruszywa łamane w kolorze czerwonym (grys granitowy 

czerwony …). 

 

Odpowiedź 4  

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 88 oraz załącznikiem nr 10 do SIWZ (STWiOR cz. bud. 

wykończenia wnętrz) poz. 11 (…– stal szczotkowana). 

 

 

Udzielona odpowiedź nie powoduje zmiany terminu składania ani otwarcia ofert. 

 

 

                                                                


