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                                                                                                                                             Odrzechowa, 15-11-2013 

 

Wyjaśnienie do pytań z dnia 15.11.2013 złożonych do przetargu na  

„Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby 

szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. 

Zarszyn” 

Pytania: 

1. Po czyjej stronie: Zamawiającego czy Wykonawcy będzie należeć utylizacja azbestu 

pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego. 

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej; rysunki, opisy na: 

- wyposażenie boksów dla koni 

- pokrycie dachowe, świetliki dachowe 

- wentylatory dachowe, sposób wentylowania pomieszczeń 

- ślusarkę zewnętrzną i stolarkę wewnętrzną (wrota, drzwi, okna, skrzydła drzwiowe) 

- instalacje sanitarne 

- instalacje elektryczne 

3. Brak w przedmiarze robót następujących elementów: 

- chudy beton pod ławy i stopy fundamentowe 

- deskowanie dachu 

- płyta stropowa 

- rozbieżności pomiędzy warstwami posadzkowymi: przedmiar robót – dokumentacja 

4. Z uwagi na brak dokumentacji wykonawczej, prosimy o potwierdzenie, że ofertę należy 

przygotować w oparciu o przedmiar robót, a rozliczenie powykonawcze będzie na ceny 

jednostkowe. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że wszystkie roboty nie ujęte w 

przedmiarze robót, a wynikające z dokumentacji wykonawczej będą traktowane jako roboty 

dodatkowe.  

Odpowiedzi: 

     ad 1. Po stronie Zamawiającego 

     ad 2. W załączeniu przesyłamy uzupełnienie posiadanej dokumentacji technicznej w wersji 

elektronicznej. Opisy,  ilości, sposób wykonania zgodny z przedmiarem robót 
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ad 3. Rozbieżności  pomiędzy przedmiarem a dokumentacją będą robotami uzupełniającymi   

i dodatkowymi. Zamawiający dopuścił w ogłoszeniu o przetargu występowanie takich robót. 

Ad 4. Tak – ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót, rozliczenie powykonawcze, 

ceny jednostkowe zgodnie z załączonym projektem umowy, Roboty nie ujęte w przedmiarze a 

konieczne do wykonania będą robotami dodatkowymi  i uzupełniającymi.  

 

                                                          Prezes Zarządu 

      dr Władysław Brejta 

 

 


