
Odpowiedzi na pytania: 

ad.1 Świetlik dachowy został opisany w projekcie technologicznym - wchodzi w skład systemu 
wentylacyjnego z kurtynami  
ad.2 Należy zmienić przedmiar 128,742 m2 na 1287,420m2. 
ad.3 Zamawiający nie udostępnia rysunków w wersji dwg do czasu rozstrzygnięcia przetargu. 
ad.4 Powierzchnia jest prawidłowa. Przed przystąpieniem do wyceny należy dokonać oględzin terenu. 
ad. 5 -  zgoda (proszę w ofercie zaznaczyć których pozycji to dotyczy), 
ad. 6 - zgoda, 
ad.7 Na terenie występuje niewielka ilość terenów utwardzonych do rozbiórki. Zostały one ujęte w 
poz.1.  
ad. 8 – na wszelkie roboty dodatkowe wykonawca musi mieć zgodę Inwestora, 
ad.9 Konstrukcję stalową policzono na podstawie wyciągów z obliczeń / rysunków. Dodatkowo 
dodano 20% ze względu na : 
- możliwe odchylenie programu obliczeniowego  
- oraz dodatki jak np. blachy, śruby czy spawy. 
Uwaga: Po wykonaniu szczegółowego projektu warsztatowego konstrukcji, waga końcowa może się 
różnić od przyjętej ilości.  
ad. 10 – Proszę dokonać zmiany na 81 szt. 
ad.11 W pozycji 3 i 4 został usunięty humus + 30cm wykopu daje nam sumarycznie 60cm, co jest 
zgodne z łączną grubością nawierzchni. 
ad.12 Pozycja: KNNR-W 3 0207-02 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z 
gruntowaniem powierzchni 150.880 m2  
ad.13 Należy kierować się opisami z kosztorysu. 
ad. 14 – wg uznania, 
ad. 15 – skreśla się zapis „z uwzględnieniem spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 11.5.a) SIWZ,  
ad. 16 – wystarczy polisa OC związana z prowadzoną działalnością, 
ad. 17 – na czas do odbioru końcowego, 
ad. 18 – nie wyrażamy zgody, 
ad. 19 – zgoda, 
ad. 20 – zgoda na oświadczenie, że oferowane prace odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Inwestora w SIWZ  
ad. 21 – zgoda, 
ad. 22 -  w przypadku oferty na wyposażenie w urządzenia technologiczne prosimy o podanie 
producenta, parametry techniczne,  
ad. 23 – nie wyrażamy zgody, 
ad. 24 -  zostanie ustalone podczas negocjacji przed podpisaniem umowy, 
ad. 25 – nie wyrażamy zgody, 
ad. 26 – zgoda, 
ad. 27 - nie wyrażamy zgody, 
ad. 28 – płatności częściowe ale za technologicznie zakończone elementy zadania, 
ad. 29 – w terminie do 14 dni, 
ad. 30 – nie wyrażamy zgody, 
ad. 31 -  nie wyrażamy zgody. 


