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                    Szczecin, dnia 30.06.2014 r. 

ZZ-2380-81/14 

informacja na stronę internetową 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę  

i modernizację wraz z termomodernizacją Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą  

w Szczecinie, przy ul. Bardzińskiej 1 A - etap III 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do 

przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie: 

Proszę o udostępnienie części rysunkowych projektów w plikach o wyższej rozdzielczości. 

Część opisów jest niemożliwa do odczytania (przy powiększeniu czcionka zlewa się w 

niemożliwą do odczytania plamę). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie udostępni części rysunkowych projektów w plikach o wyższej 

rozdzielczości, ponieważ posiada pliki wyłącznie w rozdzielczości zamieszczonej na stronie 

internetowej Zamówień Publicznych. 

Pytanie: 

W opisie wskazano na konieczność wyposażenia budynków w gaśnice proszkowe 2 kg. 

Elementu tego nie ujęto w przedmiarach stanowiących załączniki do SIWZ. Proszę o 

potwierdzenie, że Zamawiający na etapie obecnego postępowania nie planuje wyposażenia 

budynków w gaśnice. Jeżeli planuje, to proszę o uzupełnienie przedmiaru  

Odpowiedź:  

Zamawiający na tym etapie nie planuje wyposażenia budynków w gaśnice proszkowe  2 kg. 

Pytanie: 

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej zakupu i montaży skrzydeł drzwiowych D1 i D3. 

Proszę o wskazanie pozycji w której należy wycenić zakup i montaż skrzydeł drzwiowych D1 

i D3. 

 Odpowiedź:  

Nie należy wyceniać drzwi D1, D3. 

Pytanie: 

Poz. 60 – jako materiał wyceniono 5 szt. Drzwi aluminiowych D5. W zestawieniu stolarki 

wskazano 7 szt. Drzwi, co jest zgodne z projektem. Proszę o potwierdzenie, że montażowi w 

III etapie podlegają tylko 5 drzwi D5. Jednocześnie proszę o wskazanie drzwi, które nie 

podlegają montażowi. 

Odpowiedź:  

Ilości drzwi D5 należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, czyli 5szt. 
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Pytanie: 

Na projekcie 6 drzwi D5 zostało oznaczone jako drzwi o odporności ogniowej EI30.                           

W zestawieniu stolarki oraz przedmiarze dołączonym do SIWZ nie ma zapisu o odporności 

ogniowej drzwi D5. Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich przewidzianych do montażu 

drzwiach D5 nie jest wymagana odporność ogniowa EI30.  

Odpowiedź:  

Drzwi należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. 

Pytanie: 

Na projekcie, rzut I piętra pomiędzy segmentem B a klatką schodową (pom. 245) są drzwi o 

wym. 90+50/200 o odporności ogniowej EI60. Nie zaznaczono, że są to drzwi istniejące. 

Proszę o potwierdzenie, że drzwi te w III etapie nie podlegają wymianie. 

Odpowiedź:  

Drzwi w tym etapie nie podlegają wymianie. 

Pytanie: 

Poz. 63 – w przedmiarze dołączonym do SIWZ Zamawiający zastosował krotność 0. Proszę o 

potwierdzenie, że tablica informacyjna 200x100 PLEXI+FOLIA nie podlega montażowi na 

etapie obecnego zamówienia. Jeżeli podlega, proszę o udostępnienie szczegółowego jej opisu.  

Odpowiedź:  

Szczegółowy opis został dołączony do odpowiedzi umieszczonych na stronie internetowej 

Zamawiającego z dn. 10.06.2014 r.  

Pytanie: 

Poz. 64 – wykonanie i montaż Logo. Proszę o udostępnienie projektu i opisu przewidzianego 

do montażu logo. 

Odpowiedź:  

Szczegółowy opis został dołączony do odpowiedzi umieszczonych na stronie internetowej 

Zamawiającego z dn. 10.06.2014 r.  

Pytanie: 

Poz. 65 – Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych do pomieszczeń – proszę o 

udostępnienie wzoru tabliczek informacyjnych. 

Odpowiedź:  

Szczegółowy opis został dołączony do odpowiedzi umieszczonych na stronie internetowej 

Zamawiającego z dn. 10.06.2014 r.  

Pytanie: 

W projekcie, rzut I pietra pomiędzy pom. 245 a 252 przewidziano do zamurowania 

przeszklenia. W przedmiarze nie ujęto demontażu przeszkleń. Proszę o potwierdzenie, że 

Zamawiający w własnym zakresie zdemontuje przeszklenia. Jeżeli demontaż jest po stronie 

Wykonawcy, proszę o wskazanie pozycji w której należy go wycenić oraz o ich obmiar. 

Odpowiedź:  

Demontaż przeszkleń jest po stronie Zamawiającego. 

Pytanie: 

W projekcie, rzut I pietra w pom. 267 przewidziano montaż lady oddzielającej wys. 110 cm. 

Elementu tego nie ujęto w przedmiarze załączonym do SIWZ. Proszę o potwierdzenie, że 

montaż lady nie jest objęty zamówieniem. 
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Odpowiedź:  

Montaż lady nie jest objęty zamówieniem. 

Pytanie: 

W projekcie, rzut I pietra w pom. 267 przewidziano montaż drzwi przesuwnych typu 

„komandor”. Elementu tego nie ujęto w przedmiarze załączonym do SIWZ. Proszę o 

potwierdzenie, że montaż drzwi przesuwnych w pom. 267 nie jest objęty zamówieniem. 

Odpowiedź: 
Montaż drzwi przesuwnych typu „komandor” nie jest objęty zamówieniem. 

Pytanie: 

W opisie do projektu, pkt 6.0 zapisano, iż w istniejących pomieszczeniach sanitarnych jest na 

ścianach zamontowana terakota i glazura do wys. 2,0 m. Proszę o wskazanie pozycji w 

przedmiarze dołączonym do SIWZ, w której należy wycenić jej demontaż. 

Odpowiedź:  

Sanitariaty  ujęte w projekcie nie wchodzą w zakres remontu.  

Pytanie: 

Poz. 50 – wyprawy szlachetne na ścianach – klatki schodowe – proszę o uszczegółowienie 

pozycji. W opisie do projektu w pomieszczeniach tych przewidziano wykończenie farbą 

emulsyjną, akrylową, zmywalną na pełną wysokość.  

Odpowiedź:  

Wyprawa na ścianach z tynku mazaikowego do wysokości 2m pozostała część farba 

emulsyjna ujęta w obmiarze pozycji 57.  

Pytanie: 

Poz. 57 – malowanie farbami emulsyjnymi. W opisie do projektu przewidziano malowanie 

ścian farbą emulsyjną, akrylową, zmywalną na pełną wysokość, a malowanie sufitów farbą 

emulsyjną. Proszę o modyfikację pozycji 57 przedmiaru w sposób umożliwiający wycenę 

malowania ścian farbami akrylowymi zmywalnymi, a sufitów farbą emulsyjną.  

Odpowiedź:  

Wycenę należy wykonać zgodnie z poz.57 

Pytanie: 

W złączonych do SIWZ przedmiarach (budowlane i sanitarne)  nie wyceniono wykonania 

otworów w dachu na montaż dwóch klap dymowych 130x130 cm. Proszę o dodanie do 

przedmiaru pozycji z robotami niezbędnymi do wykonania otworów do montażu w dachu 

dwóch klap dymowych.  

Odpowiedź:  

Nieobjęte zakresem zamówienia. 

Pytanie: 

W załączonym do SIWZ przedmiarze nie wyceniono demontażu istniejącego wyłazu 

dachowego oraz likwidacji powstałego po nim otworu. Proszę o dodanie do przedmiaru 

pozycji z robotami niezbędnymi do demontażu istniejącego wyłazu dachowego i likwidacji 

pozostałego po nim otworu.  

Odpowiedź:  

Nieobjęte zakresem zamówienia. 

 



  

„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach programu priorytetowego 5.3.5 "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" 

 

Pytanie: 

W związku z montażem okna weneckiego w pokoju przesłuchań i jednoczesnym brakiem 

dodatkowych o nim informacji, proszę o potwierdzenie, że okno to ma zostać wykonane w 

standardowej odporności szkła na stłuczenie.  

Odpowiedź:  

Okno ma być wykonane w standardowej odporności na stłuczenie 

Lustro weneckie – odmiana lustra, która odbija część światła, a część przepuszcza. 

Zazwyczaj umieszczone jest pomiędzy dwoma pomieszczeniami – jedno z nich jest 

przyciemnione, a drugie jasno oświetlone. Osoby znajdujące się w jasno oświetlonym 

pomieszczeniu widzą własne odbicie. Światło z pokoju ciemnego również przechodzi do 

pokoju jasnego, ale oko ludzkie widząc znacznie jaśniejsze odbicie z jasnego pokoju nie 

dostrzega tego światła. Natomiast w ciemnym pomieszczeniu światło przechodzące przez 

lustro ma znacznie większe natężenie niż odbite od lustra, więc osoby znajdujące się w nim 

mogą swobodnie obserwować jaśniejsze pomieszczenie jak przez szybę. 

Podaję przykładowy widok okna- lustra weneckiego 

 
 

Pytanie: 

Poz. 56 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych aluminiowych – brak 

zestawienie stolarki (drzwi D4z, Dz x 2). Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o 

zestawienie stolarki na zadanie: remont wiatrołapu i klatki schodowej lub o zamieszczenie 

szczegółowego opisu stolarki z podaniem jej wymiarów.  

Odpowiedź:  

Zestawienie stolarki dołączono we wcześniejszych odpowiedziach. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lustro
http://www.lustroweneckie.pl/
http://www.lustroweneckie.pl/
http://www.lustroweneckie.pl/
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Pytanie: 

Brak w przedmiarze dołączonym do SIWZ wyceny docieplenia stropodachu wiatrołapu. 

Proszę o dodanie do przedmiaru niezbędnych pozycji do wykonania docieplenia stropodachu 

wiatrołapu.  

Odpowiedź:  

Nie należy wyceniać docieplenia stropodachu wiatrołapu. 

Pytanie: 

W załączonym do SIWZ przedmiarze nie wyceniono wykonania części górnej ściany 

oporowej (część powyżej terenu z cegły klinkierowej). Proszę o potwierdzenie, że 

Zamawiający na etapie objętym przetargiem nie przewiduje wykonania części górnej muru 

oporowego z cegły klinkierowej. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie części górnej 

muru oporowego z cegły klinkierowej, proszę o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.  

Odpowiedź:  

Zamawiający na etapie objętym przetargiem nie przewiduje wykonania części górnej muru 

oporowego z cegły klinkierowej. 

Pytanie: 

Poz. 84 - Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych i bram garażowych segmentowych – proszę 

o informację, czy drzwi i bramy segmentowe mają zostać wycenione w wykonaniu ciepłym 

czy zimnym?  

Odpowiedź:  

Drzwi i bramy garażowe segmentowe mają być wycenione w wykonaniu ciepłym. 

Pytanie: 

Poz. 85 - Dostawa i montaż wiaty samochodowej – proszę o uszczegółowienie pozycji. 

W dokumentacji brak projektu i opisu wiaty. Bez szczegółowych danych poprawna   i 

rzetelna wycena jest niemożliwa.  

Odpowiedź:  

Pozycja została uszczegółowiona wcześniejszych odpowiedziach. 

Pytanie: 

Poz. 1 – we związku z brakiem załączonego projektu przyłącza, proszę o podanie długości 

kabla YDY 5x10 mm2, parametrów złącza kablowego oraz sposobu montażu kabla w 

pomieszczeniach i na zewnątrz. 

Odpowiedź:  

Instalację elektryczną przyłącza należy wykonać wg danych kosztorysowych zawartych  w 

kosztorysie w poz. nr1: 

- trasa - złącze kablowe w Garażu do rozdzielni głównej umieszczonej w piwnicy budynku 

KP Szczecin Nad Odrą przy ul. Bardzińskiej 1A, 

 - długość - linia kablowa YKY 5 x 10 mm2, 1 kV –  długość 110 m na zewnątrz, 

 - rodzaj  przyłącza - kablowe o napięciu  zasilania 0,4 kV,  

  - montaż przyłącza kablowego na zewnątrz garażu.       

Pytanie: 

Poz. 18 – proszę o potwierdzenie, że w cenie tablicy bezpiecznikowej T garażu należy ująć jej 

wyposażenie zgodnie z rys. „szafa rozdzielcza”. 
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Odpowiedź:  

Tablica wtynkowa z zabezpieczeniami 9 x 25 A z  drzwiczkami transparentnymi i zamkiem 

oraz złączem do kabla zasilającego YKY 5 x 10 mm2, 1 kV . Należy ująć wyposażenie 

tablicy bezpiecznikowej T garażu zgodnie z  rys. „szafa rozdzielcza”. 

Pytanie: 

Proszę o udostępnienie projektu i opisu instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w garażu. 

W przedmiarze załączonym do SIWZ brak między innymi parametrów centrali sygnalizacji 

czujek oraz instalacji transmisji sygnału. 

Odpowiedź:  

Należy przyjąć następujące parametry. Centrala SAP – min. 4 wejścia np. POLON 4200, 

transmisja przewodowa do Dyżurki Komisariatu, sygnalizatory akustyczno - optyczne 

montowane na zewnątrz Garażu orazna Dyżurce Komisariatu – 2 kpl.,  

Transmisja sygnału alarmowego do sygnalizatora SAP w Dyżurce Komisariatu – radiowa. 
Pytanie: 

Proszę o udostępnienie projektu i opisu instalacji ładowania akumulatorów samochodowych 

w garażach. W przedmiarze dołączonym do SIWZ instalację wyceniono jako 1 kpl, bez jej 

opisu, w związku z czym bez projektu rzetelna wycena nie jest możliwa.  

Odpowiedź: 

Instalacja  ładowania akumulatorów 12 V centralna w Garażu do 160 VA, p/t,  ilość gniazd 

odbiorczych – 10 kpl. Zasilanie prostownika 230V, 50 Hz, moc min. 160 VA wraz z 

pomiarami elektr. wg Ustawy Prawo Budowlane. 

Pytanie: 

W dołączonym do SIWZ brak pozycji z wyceną badań i pomiarów które są prawnie 

wymagane. Proszę w związku z tym o uzupełnienie przedmiaru o wycenę badań i pomiarów.  

Odpowiedź:  

Ująć w wycenie wykonania instalacji elektrycznych  koszt badań i pomiarów wynikających z 

przepisów ustawy Prawo  Budowlane. 
Pytanie: 

Poz. 23 - Rozdzielnia NN oraz wew. przyłączem i układem SZR – proszę o udostępnienie 

schematu. Na podstawie dokumentacji udostępnianej z SIWZ wycena rozdzielnicy jest 

niemożliwa.  

Odpowiedź:  

W  poz. 23 ujęto zmodernizowanie istniejącej rozdzielnicy głównej RG o układ SZR agregatu 

prądotwórczego i UPS-a. Obwody WLZ do tablic bezpiecznikowych TB2 wg rys. nr 2 oraz 

TB3 wg. rys. nr 3 zostały wykonane w II etapie Przebudowy Komisariatu.  

Pytanie: 

Poz. 24 - Montaż zespołu prądotwórczego 100 kVA wraz  fundamentem stałym, wykonanie 

napowietrzne wyciszone, z układem SZR oraz przyłączem energetycznym do rozdzielni 

głównej wraz z pomiarami. – proszę o udostępnienie projektu. Na podstawie dokumentacji 

udostępnianej z SIWZ wycena elementu jest niemożliwa.  

Odpowiedź:  

Agregat prądotwórczy 0,4 kV/ 50 Hz, moc 100 kVA,  paliwo - olej napędowy, obudowa 

wyciszona  przewidzianej do instalacji zewnętrznej wraz z układem SZR. 
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Pytanie: 

Poz. 26 - Remont budowlany pom.  Rozdzielni NN 0,4 kV  w  PIWNICY  budynku- posadzki 

płytki ceram., tynki gładkie, malowanie  farbą  emulsyjną – proszę o udostępnienie projektu 

lub zamianę w przedmiarze z 1 kpl na szczegółowe obmiary. Na podstawie dokumentacji 

udostępnianej z SIWZ wycena remontu jest niemożliwa.  

Odpowiedź:  

Pozycja kosztorysowa zawiera wykonanie konserwacji budowlanej pomieszczenia rozdzielni 

NN w Komisariacie po pracach elektrycznych. Nie należy  ujmować wykonania posadzki z 

płytek ceramicznych. 

Pytanie: 

Poz. 27 - Montaż, dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego sieci strukturalnej UPS o 

mocy 50 kVA – proszę o udostępnienie parametrów UPS. Na podstawie dokumentacji 

udostępnianej z SIWZ wycena elementu jest niemożliwa.  

Odpowiedź:  

UPS o parametrach : zasilanie  0,4kV,  50 Hz,  moc min. 50 kVA  wraz z kompletem 

akumulatorów, czas podtrzymania min. 30 min – 100% obciążenia. 

Pytanie: 

Poz. 29 - Demontaż oraz utylizacja istniejącej baterii akumulatorów do zasilania siłowni 

telekomunikacyjnej – proszę o inwentaryzację i opis istniejącej baterii akumulatorów. Cena 

utylizacji zależna jest od wagi i technologii wykonania akumulatorów. Na podstawie 

dokumentacji udostępnianej z SIWZ wycena elementu jest niemożliwa.  

Odpowiedź:  

Bateria akumulatorów żelowanych o wadze 75 kg. 

Pytanie: 

Poz. 90 - Adaptacja instalacji sieci strukturalnej elektr.-logicznej wraz z instalacją SKD w 

pom. KP ora WPA – proszę o udostępnienie projektu adaptacji instalacji sieci strukturalnej. 

Na podstawie dokumentacji udostępnianej z SIWZ wycena elementu jest niemożliwa.  

Odpowiedź:  

Nie ujmować w zakresie  realizacji. 

Pytanie: 

Załączony do SIWZ przedmiar instalacji wentylacyjnej znacząco odbiega od załączonego do 

SIWZ projektu. Wyceniono w nim tylko montaż wentylatorów łazienkowych, kratek 

wentylacyjnych, klap oddymiających i klap transferowych, osuszacza i nawilżacza powietrza. 

Załączony projekt obejmuje całość instalacji wentylacyjnych wraz z przewodami 

wentylacyjnymi i ich uzbrojeniem, centralami wentylacyjnymi,  czerpniami i wyrzutniami. 

Proszę o potwierdzenie, że w III etapie objętym przetargiem do wykonania w zakresie 

wentylacji są tylko elementy wskazane  

w przedmiarze KP Szczecin nad Odrą wentylacja (5 pozycji kosztorysowych). W przeciwnym 

razie proszę o udostępnienie przedmiaru obejmującego w swym zakresie całość robót 

wentylacyjnych przewidzianych do wykonania w III etapie inwestycji.  

Odpowiedź:  

Wycenie podlega zakres prac ujęty w przedmiarze robót.  
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Pytanie: 

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji opraw istniejących. 

Odpowiedź:  

Do demontażu oprawy oświetleniowe: 

-  2 x 40W z rastrem z tworzyw sztucznych  - 110 szt. 

 - 2 x 40W z rastrem metalowym  - 76 szt.  

- belka montażów 2x 20 W – 46 szt 

Pytanie: 

Poz. 41 - Oprawy oświetleniowe strugoodpornr, pełoszczelne do podświetlania LOGA 

POLICJA – proszę o podanie parametrów opraw.  

Odpowiedź:  

Oprawa oświetleniowa strugoodporna, pyłoszczelna do 75 W, 230 V, 50 Hz. 

Pytanie: 

W przedmiarze dział 7 wyceniono wymianę 176 szt. okien oraz 4 szt. drzwi. W zestawieniu 

stolarki stanowiącym załącznik do SIWZ przewidziano wymianę 242 szt. okien i 17 szt. 

drzwi. Proszę w związku z powyższym o potwierdzenie, że wymianie podlegają tylko i 

wyłącznie drzwi i okna wskazane w przedmiarze załączonym do SIWZ. W przeciwnym razie, 

proszę o korektę przedmiaru do stanu ilościowego zgodnego z zestawieniem stolarki.  

Odpowiedź:  

Wymianie podlegają tylko drzwi i okna ujęte w przedmiarze załączonym do SIWZ. 

Pytanie: 

W przedmiarze nie ujęto zabezpieczenia pomieszczeń na czas wymiany stolarki. Czy 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia wyposażenia pomieszczeń na czas wymiany 

stolarki? Jeżeli przewiduje, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zabezpieczenia 

wyposażenia pomieszczeń w których wymieniana jest stolarka okienna.  

Odpowiedź:  

Zabezpieczenie należy po stronie Zamawiającego. 

Pytanie: 

W przedmiarze nie ujęto wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki. Czy Zamawiający 

potwierdza, ze zdemontowaną stolarkę należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego? 

Jeżeli nie, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o wywóz i utylizację zdemontowanej stolarki.  

Odpowiedź:  

Stolarka pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający zgodnie z opisami w przedmiarze wymaga wykonania wypraw 

elewacyjnych w systemie Ceresit? 

Odpowiedź:  

Wymagania  zgodnie z opisem w przedmiarze. 

Pytanie: 

Poz. 168 do 170 – Kraty otwierane stalowe prętowe – jeżeli kraty mają być nowe, to proszę o 

udostępnienie zestawienia i opisu krat przewidzianych do montażu. Jeżeli montażowy 

podlegają uprzednio zdemontowane kraty, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o renowację 
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krat (czyszczenie, malowanie) oraz ich przystosowanie do montażu na nowej elewacji (w 

dziale 17 wyceniono renowację tylko 40,52 m2 krat) 

Odpowiedź:  

Renowacji podlega ilość krat podana w przedmiarze robót, tj. 40,52 m² 

Pytanie: 

W opisie jest zapis o konieczności sporządzenia świadectwa energetycznego. Elementu tego 

nie ujęto w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź:  

Sporządzenie świadectwa energetycznego należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

Pytanie: 

W przedmiarze załączonym do SIWZ nie uwzględniono montażu pompy obiegowej MAGNA 

32-120F oraz naczynia przeponowego o których mowa w pkt. 2.1 opisu do projektu. Proszę  

o potwierdzenie, że montaż tych elementów nie jest objęty zakresem III etapu inwestycji.  

Jeżeli mają zostać zamontowane, to proszę o uzupełnienie przedmiaru z podaniem 

parametrów naczynia przeponowego. 

Odpowiedź:  

Wycenie podlega zakres prac ujęty w przedmiarze robót. 

Pytanie: 

Na załączonych projektach jest 215 grzejników. W przedmiarze, dział 1 wyceniono 129 

grzejników. Proszę o potwierdzenie, że zakresem niniejszego postępowania przetargowego 

jest tylko 129 grzejników. Jeżeli nie, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.  

Odpowiedź:  

Wycenie podlega zakres prac ujęty w przedmiarze robót. 

Pytanie: 

W przedmiarze nie ujęto zabezpieczenia pomieszczeń na czas modernizacji c.o. Czy 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia wyposażenia pomieszczeń na czas modernizacji 

c.o.? Jeżeli przewiduje, to proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zabezpieczenia 

wyposażenia pomieszczeń w których modernizowane jest instalacja c.o.  

Odpowiedź:  

Zabezpieczenie pomieszczeń należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.    

 


