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WYJAŚNIENIE NR 1 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont 
dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie 

 
Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ: 
 
Pytanie 1: 
Dla bezpiecznego zrealizowania remontu konieczne jest ustawienie rusztowania wokół budynku. Brak 
tej czynności w przedmiarze robót, proszę o uzupełnienie. 
Odpowiedź: 
Decyzja co do rusztowania, rusztowania podwieszonego lub podnośnika koszowego należy do 
wykonawcy. Zgodnie z SIWZ, podstawą sporządzenia oferty są Projekt budowlany i wykonawczy wraz 
z załącznikami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z 
załącznikami. Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiary robót mają charakter 
pomocniczy. 
Pytanie 2: 
Proszę o wyjaśnienie czy należy wymienić 4 okna wole okno? Mówi o tym dokumentacja projektowa, a 
czynność ta nie jest opisana w przedmiarze robót. 
Odpowiedź: 
Tak, należy wymienić. Zgodnie z SIWZ, podstawą sporządzenia oferty są Projekt budowlany i 
wykonawczy wraz z załącznikami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych wraz z załącznikami. Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiary robót mają 
charakter pomocniczy. 
Pytanie 3: 
Proszę o wyjaśnienie jak wykonać impregnację konstrukcji drewnianej dachu skoro od strony 
wewnętrznej (strychowej) znajduje się folia paroizolacyjna, a pomiędzy krokwiami znajduje się wełna 
mineralna? Czy impregnacji poddać tylko zewnętrzną stronę krokwi, czy zdemontować folię i wełnę 
mineralną by wykonać impregnację całej konstrukcji? Jeżeli konstrukcja ma być w całości 
zaimpregnowana należy uzupełnić przedmiar o demontaż i ponowny montaż folii oraz wełny 
mineralnej. 
Odpowiedź: 
Należy impregnować całość. Preferuje się demontaż i ponowny montaż wełny mineralnej lub jej 
skuteczne zabezpieczenie. Zgodnie z SIWZ, podstawą sporządzenia oferty są Projekt budowlany i 
wykonawczy wraz z załącznikami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych wraz z załącznikami. Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiary robót mają 
charakter pomocniczy. 
 
 
 
 



Pytanie 4: 
Przedmiar robót w pozycji nr 29 mówi o przemurowaniu kominów o wymiarach 
2*1.0*1.23*0.37=0,910m3, natomiast projekt wykonawczy mówi o następujących wymiarach: 
2*3.025*1.23*0.37=2,753m3. Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Dokładne wymiary kominów zaleca się wziąć z natury. Pomiary kominów znajdują się w dokumentacji, 
przedmiar jest tylko elementem pomocniczym. 
Pytanie 5: 
Przedmiar robót mówi o montażu 1 ławeczki kominiarskiej i 10 stopni kominiarskich, natomiast na 
rzucie dachu projektu wykonawczego tych elementów jest narysowanych wielokrotnie więcej. Proszę o 
wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem. Zgodnie z SIWZ, podstawą sporządzenia oferty są Projekt 
budowlany i wykonawczy wraz z załącznikami oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych wraz z załącznikami. Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiary robót mają 
charakter pomocniczy. 
Pytanie 6: 
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 
Odpowiedź: 
W związku z potrzebą wizji lokalnej wyznacza się termin wizji na budynku tj. dnia 20.05.2020r o godz. 
9:00. Strony zainteresowane zapraszamy do udziału . 
 

Z poważaniem 
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