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Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

  

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przebudowę, rozbudowę oraz częściową 
rozbiórkę budynku Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na Publiczny 
Ośrodek Zdrowia – Przychodnię Lekarską w miejscowości Nienaszów”.  
 

         W dniu  20.03.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę, rozbudowę oraz 
częściową rozbiórkę budynku Remizy OSP i Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na 
Publiczny Ośrodek Zdrowia – Przychodnię Lekarską w miejscowości Nienaszów”  
następującej treści : 
 

Pytanie 1  

Czy w ofercie należy uwzględnić montaż orynnowania z PVC jak w projekcie 
budowlanym czy orynnowanie stalowe powlekane jak w przedmiarze robót? 

 
Odpowiedź 1  

 W ofercie należy uwzględnić system orynnowania wykonany ze stali powlekanej. 
 
Pytanie 2  

Czy w ofercie należy uwzględnić montaż bramy garażowej wskazanej w poz. 4.2 
przedmiaru robót a niewykazanej w zestawieniu stolarki? 

 
Odpowiedź 2  

W ofercie należy uwzględnić montaż nowej bramy garażowej wykazanej w 
przedmiarze robót zgodnej z opisem przedmiaru. 

Pytanie 3  
Proszę o uszczegółowienie, jaki rodzaj pokrycia dachu należy przyjąć w ofercie, 
blachę tytanowo cynkową na rąbek stojący czy blachę stalową powlekaną 
trapezową T18?  

 
Odpowiedź 3  

W ofercie należy przyjąć pokrycie dachów z powlekanej blachy trapezowej T18 z 
minimum 20 letnią gwarancją producenta.  

Pytanie 4  
 

Czy gruz z rozbiórki budynku można zabudować jako dolne warstwy podbudowy 
placu utwardzonego, na której zostanie wykonana podbudowa z pospółki i 
kruszywa łamanego zgodnie z projektem budowlanym? 



Odpowiedź 4  
 
Gruz z rozbiórki należy zabudować jako dolne warstwy podbudowy, na której należy 
wykonać podbudowę właściwą z pospółki i kruszywa łamanego zgodnie z projektem 
budowlanym. 

 
Pytanie 5 

Kolejność realizacji prac opisana w pkt. 1.14.4 projektu budowlanego, 
uniemożliwia jednoczesne wykonywanie robót i funkcjonowanie Ośrodka 
Zdrowia bez utrudnień do dnia 01-06-2017 r. Czy Wykonawca może opracować 
swój harmonogram wykonywania robót? 
 

Odpowiedź 5  
 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie indywidualnego harmonogramu 
prowadzenia robót z uwzględnieniem funkcjonowania Ośrodka Zdrowia do dnia 01-
06-2017 r., oraz prowadzenie robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie i 
utrzymanie gotowości bojowej straży OSP przez cały okres prowadzenia prac w 
uzgodnieniu z komendantem jednostki.  

 


