
Warszawa, dn. 07 kwietnia 2017r. 

       
ZASTĘPCA KOMENDANTA 

NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ 

im. Powstania Warszawskiego 
NW-FI-……../17 

   
          Egz. nr. 1  

              

      a/a 

 
Dot.: postępowania nr 1/FI/AG/17 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa budynku nr 1  przy 

ul. 17 go Stycznia 23 w Warszawie” 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego Wykonawcy, 

w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), na które Zamawiający udziela 

następującej odpowiedzi:  

 

Pytanie 1: Zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w formie 

szczegółowej przygotowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Prosimy o zmianę nakładów 

materiałowych w następujących pozycjach: 

1a) Poz. 256 – brak w pozycji nakładów materiałowych tj. drzwi 

1b) Poz. 212, 214 – nakłady styropianu winny być 1,05 m2/m2 

1c)  Poz. 124, 380 –  nakłady styropianu zaniżone tyrzykrotnie 

1d) Poz. 294, 295, 296, 302, 303, 304, 463, 464, 465 – nakłady na 100 m2. Czy można samodzielnie 

zmienić obmiar i nakłady na 1,0 m2?  

Odpowiedź:  
1a) proszę zmienić przedmiar w poz. 255 na 23,4 m2 a w poz. 256 na 7,2 m2. W poz. 256 należy dodać 

nakłady materiałowe( tj. drzwi stalowe klasy odporności na włamanie –kl. RC4, izolacyjności akustycznej 

Rw42 dB, wytrzymałości mechanicznej kl. 4 + materiały uzupełniające) 

 

1b) proszę zmienić nakład styropianu na 1,05 m2/m2 w obu pozycjach kosztorysu. 

 

1c) pozycja 124 dotyczy uzupełnienia docieplenia elewacji, na istniejącym budynku, styropianem gr. 8 cm. 

W związku z tym do nakładów na styropian proszę zastosować współczynnik 1,6. 

Proszę dodać pozycję 124’ – (Analiza Własna) Rozebranie ocieplenia elewacji  ze styropianu gr. 8 cm. 

Cena wraz z wywiezieniem na odl. do 10 km i kosztami utylizacji oraz czasem pracy rusztowania.  

Pozycja 380 dotyczy docieplenia elewacji na dobudowanym budynku. Istotnie nakłady styropianu są 

zaniżone. W związku z tym proszę zastosować w tej pozycji do nakładu styropianu mnożnik 3,0. 

 

1d) pozycje w/w dotyczą wykonywania wewnętrznych tynków gipsowych. W podanej podstawie do 

kosztorysowania nakłady są podane na 100 m2. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na tą 

zmianę. 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 

 

Z poważaniem 

 

płk SG Zbigniew BARTNICKI 
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