
                                                      UWAGA!           Bogoria, dnia 10.06.2013 r. 

Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

1. Dokumentacja techniczna i przedmiar nie określa typu i standardu:  

Umywalek , brodzików, natrysków, misek ustępowych, pisuarów, baterii czerpalnych. 

Prosimy o podanie typów urządzeń ze względu na duŜą rozbieŜność cenową w/w. urządzeń. 

Odp. Ad.1 

Standard urządzeń sanitarnych naleŜy przyjąć jako typowy tj. Umywalki porcelanowe 60 z 

półpostumentem zaokrąglone mocowane do ściany, Baterie stojące bezdotykowe, 

jednouchwytowe z automatycznym korkiem, Brodziki akrylowe, Natryski z baterią 

mocowaną na ścianie wąŜ z uchwytem ściennym, Ustępy porcelanowe typu kompakt. 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie 

2. Czy do przetargu podlega układ neutralizacji kondensatu w kotłowni – zamieszczony 

na schemacie kotłowni, a nie ujęty w przedmiarze, jeśli tak prosimy o podanie producenta i 

typu urządzeń.  

Odp. Ad. 2. Tak. Wybór producenta naleŜy do wykonawcy. Układ zgodny z zastosowanym 

kotłem  

3. Brak opisu technicznego dla kanalizacji deszczowej. Prosimy o podanie dokumentacji  

i sprecyzowanie materiałów do jej wykonania.  

Odp. Ad3. Opis techniczny kanalizacji deszczowej znajduje się w projekcie wykonawczym 

pkt. 4.7 Wykonanie odwodnienia terenu. Rury kanalizacyjne PCV SN8 

4. W przedmiarze kanalizacji sanitarnej wewnętrznej brak pozycji wykopów, zasypania  

i zagęszczenia dla kanałów prowadzonych pod posadzkami budynku parterowego, prosimy  

o podanie przedmiaru. 

Odp. Ad4. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę naleŜy skalkulować w 

oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy 

technicznej. 

5. Czy moŜna dodawać nowe pozycje kosztorysowe, zmieniać podstawy wyceny jeśli 

wynika to  technologii wykonania robót?  

Odp. Ad5. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego 

 

Pyt. 1  

Według projektu zagospodarowania terenu naleŜy przebudować drogę gminną na odcinku A-

B. Brak tego zakresu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiarów. 

Odp. Ad. 1Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę naleŜy skalkulować w 

oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy 

technicznej. Przedmiar zawiera przebudowę drogi odcinek A-B w dziale 8 „Budowa układu 

komunikacyjnego” 

 

 



Pyt. 2  

Według projektu zagospodarowania terenu naleŜy przebudować drogę na odcinku C-D. Brak 

tego zakresu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie przedmiarów. 

Odp.Ad2. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę naleŜy skalkulować w 

oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy 

technicznej. Przedmiar zawiera przebudowę drogi odcinek C-D w dziale 8 „Budowa układu 

komunikacyjnego” 

Pyt. 3. 

Według projektu zagospodarowania terenu naleŜy wykonać remont odcinka drogi gminnej – 

symbol MPZP 1.KDW.30. Brak tego zakresu w przedmiarach. Proszę o uzupełnienie 

przedmiarów. 

Odp.Ad3. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę naleŜy skalkulować w 

oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy 

technicznej. Przedmiar zawiera remont odcinka drogi gminnej – symbol MPZP 1. KDW.30. 

w dziale 8 „Budowa układu komunikacyjnego” 

Pyt. 4 

Według projektu zagospodarowania terenu na odcinku drogi A-B w km 0+040,00 do km 

0+127,00 przewidziano umocnienie skarpy po prawej stronie drogi aŜurowymi płytami 

betonowymi typu ECO. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie skarpy i ułoŜenie płyt 

aŜurowych. 

Odp. Ad4. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Ofertę naleŜy skalkulować w 

oparciu o projekt budowlany, SST, wizję lokalną i wszystkie materiały udostępnione przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją i zasadami wiedzy 

technicznej. Przedmiar zawiera umocnienie skarpy po prawej stronie drogi A-B płytami 

aŜurowymi typu ECO w dziale 11 „Zieleń, zagospodarowanie terenu wokół obiektów” 

 

 

 


