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Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie budynków 
socjalnych przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy (dz. nr 8/59 AM13). 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) odpowiada na pytania dot. 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. postępowania. 
 

Pytanie nr 1 
Panele mają być ze wzorem imitującym drewno czy pokryte warstwą „drewna”. 
Odpowiedź nr  1 
Zamawiający informuje, iż należy wycenić panele imitujące drewno. 
 
Pytanie nr 2 
Piecyki w kuchniach raz jest mowa że mają być gazowe w innym miejscu, że elektryczne. 
Odpowiedź nr  2 
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć do wyceny osprzęt kuchenny  elektryczny. 
 
Pytanie nr 3 
Płytki gresowe – rozumiem, że mają spełniać parametry techniczne, ale mają być z tzw. niższej pólki. 
Odpowiedź nr  3 
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć do wyceny  płytki gresowe w "średnim " przedziale 
cenowym. 
 
Pytanie nr 4 
W temacie ścian: 
- specyfikacja techniczna: 

 
w projekcie (na rysunkach) są ściany gr. 15, 19 i 25cm 
- w opisie Projektu Budowlanego: 

 



 
 
Odpowiedź nr  4 
Zamawiający informuje, iż ścianki działowe i zewnętrzne należy wycenić i wykonać zgodnie z : 
- częścią rysunkową Projektu Wykonawczego oraz opisem Projektu Wykonawczego ( jest tutaj 
spójność pomiędzy zapisami), ściany konstrukcyjne dzielące mieszkania zgodnie z zapisem Porotherm 
Aku (akustyczny) 
 
Pytanie nr 5 
w opisie Projektu Wykonawczego: 

 
przedmiar (tak samo na obu kondygnacjach): 

 

 
 
Odpowiedź nr  5 
W STWiORB podano grubosci 25 i 12 - nie podano/dodano  grubości 15 i 19. ( tutaj  brak spójności 
pomiędzy zapisami projekt-STWiORB) 
 
 
 



Pytanie nr 6 
Cegła klinkierowa pojawia się w specyfikacji i projekcie jako obudowa kominów ponad stropem 
ostatniej kondygnacji, ale na rysunkach obudowy nie ma (załączony rysunek). 
Odpowiedź nr  6 
Zamawiający informuje, iż brak jest cegły klinkierowej do wyceny i wykonania. 
 
Pytanie nr 7 
w projekcie kominy wentylacyjne są obudowane cegłą 6cm, w przedmiarze brak

 
 
Odpowiedź nr  7 
Należy uwzględnić obmurowanie kształtek wentylacyjnych cegłą " na sztorc " 6 cm. Zakończenie 
wentylacji ponad dachem przy zastosowaniu kształtek PCV na podstawie np. Wirplast. 
 
Pytanie nr 8 
Proszę o udostępnienie załącznika nr 5 o którym mowa w SIWZ pkt. IV. Opis przedmiotu zamówienia 
pkt. 3. 
Odpowiedź nr  8 
Zamawiający informuje, iż Opis przedmiotu zamówienia będący opisywanym w pkt IV SIWZ  pkt 3 jest 
Załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokonuje koniecznej zmiany w zapisach pkt IV SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Proszę o wyjaśnienie, zapisu SIWZ pkt. IV. pkt. 16.  
„Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał siłami własnymi kluczową część zamówienia tj. stan 
surowy zamknięty obiektu, stanowiący ok. 50% wartości zamówienia” 
Stan surowy zamknięty to zdecydowanie mniej aniżeli 50% wartości zamówienia. Proponujemy ten 
zapis zmienić na „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania min. 50% wartości zamówienia siłami 
własnymi”. 
Konsekwencją zmiany tego zapisu będą zmiany w dalszej części SIWZ a także Wzorze Umowy. 

Odpowiedź nr  9 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian zapisów w SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 
Proszę o informację czy  Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu wykonania prac?  
W ocenie Wykonawcy termin wykonania prac jest bardzo długi. Proponuję termin na realizację 14 
miesięcy. 

Odpowiedź nr  10 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i nie dokonuje zmian zapisów w SIWZ 
dotyczących zmiany terminu realizacji zadania . 
 
Pytanie nr 11 
Formularz ofertowe zawiera podział jeśli chodzi o stawki VAT. Czy w związku z tym nie powinno być 
rozgraniczenia na roty elektryczne oraz teletechniczne na stawkę 8% Vat oraz 23% VAT? 



Taki podział jest w przypadku robót związanych z instalacjami sanitarnymi. 
Odpowiedź nr  11 
Zamawiający informuje, iż nie dokonuje rozdzielenia prac dot. robót elektrycznych i teletechnicznych 
ponieważ są one na tej samej stawce VAT. 
Zamawiający dodaje w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWIZ w rozdziale E – pt. 
Cena ofertowa, w tabeli  dotyczącej zakresu prac wiersz o nazwie Oświetlenie terenu o stawce VAT 
23 %. 
 
 
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego. 


