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RCEZ-CKUoP-341-3/09 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Prace remontowe w budynku położonym w Rybniku przy  
ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania: 
Zadanie 1: Remont pomieszczeń biurowych, 
Zadanie 2: Malowanie tynków wewnętrznych i wymiana drzwi wejściowych 
 

 
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie 1 
Zadanie 1 – Remont pomieszczeń biurowych – roboty budowlane 
 

1. Poz. nr 6 i 7 przedmiaru – w pozycjach nie ujęto wywozu i utylizacji materiałów 
zdemontowanych w pozycjach nr 1, 2, 3 oraz 4 
Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną informację, czy należy zwiększyć obmiar 
pozycji nr 6 oraz 7 tak, aby ująć wywóz oraz utylizację wszystkich zdemontowanych 
elementów ? 

Odpowiedź 
Należy zwiększyć obmiar pozycji nr 6 oraz 7 tak, aby ująć wywóz oraz utylizację wszystkich 
zdemontowanych elementów. 
 
Pytanie 2 
Zadanie 1 – Remont pomieszczeń biurowych – instalacje wod-kan 
Poz. nr 26, 27 i 28 przedmiaru – w pozycjach nie ujęto wywozu i utylizacji materiałów 
zdemontowanych w pozycjach nr 1, 2, 3, 4 oraz 5 
Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną informację, czy należy zwiększyć obmiar w/w 
pozycji tak, aby ująć wywóz oraz utylizację wszystkich zdemontowanych elementów ? 
Odpowiedź 
Należy zwiększyć obmiar ww. pozycji tak, aby ująć wywóz oraz utylizację zdemontowanych 
elementów z poz. 1 i 3 przedmiaru. 
 
Pytanie 3 
Zadanie 1 – Remont pomieszczeń biurowych – instalacje wod-kan 
Poz. Nr 19 przedmiaru – zgodnie z opisem pozycji należy wycenić zlewozmywak 
jednokomorowy z płytą ociekową do zamocowania na ścianie. Natomiast zgodnie Opisem 
Technicznym pkt.3 ppkt 3.3. zlewozmywak należy osadzić na szafce zlewozmywakowej 
(podano jej szczegółowy opis).Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną informację, czy 
koszt w/w szafki należy ująć w pozycji dotyczącej zlewozmywaka ? Czy też nie należy jej 
wyceniać w ogóle ? 
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Odpowiedź 
Należy wycenić jedynie zlewozmywak, zgodnie z poz. 19 przedmiaru. Nie należy ujmować 
szafki. 
 
Pytanie 4 
Zadanie 2 – Malowanie tynków wewnętrznych i wymiana drzwi wejściowych 
 
Nie ujęto wywozu i utylizacji zdemontowanych drzwi z pozycji nr 1 oraz gruzu z pozycji nr 2 
oraz 3 
Prosimy Zamawiającego o jednoznaczną informację, czy należy dodać pozycję obejmującą 
wywóz oraz utylizację wszystkich zdemontowanych elementów ? 
Odpowiedź 
Należy dodać pozycję obejmującą wywóz oraz utylizację wszystkich zdemontowanych 
elementów. 
 


