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Wyjaśnienia nr 3 

do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Postępowanie na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.: 

„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.” 

- numer referencyjny : GAT/OSTZ/2/2021 

 

 

Zamawiający Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-
949,  Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718 
niniejszym publikuje wyjaśnienia do Specyfikacje Warunków Zamówienia „Modernizacja Ośrodka 
Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”- numer referencyjny: GAT/OSTZ/2/2021 [dalej SWZ] 
udzielając odpowiedzi na następujące pytania: 

 

 

Pytania do postępowania: nr GAT/OSTZ/2/2021: 

 

4. „Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem Umowy, akceptujemy jego treść w całości 
bez dodatkowych uwag i warunków. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się 
do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”  

Jak wspomniałam analizujemy umowę i na tym etapie pojawiły się uwagi, wątpliwości i 
komentarze, które  będziemy chcieli Państwu przekazać aby móc jeszcze przed złożeniem 
oferty te kwestie negocjować/wyjaśnić. 

Kiedy zatem możemy wysłać Państwu uwagi/komentarze do umowy? Kiedy będzie możliwe 
omówienie umowy z Państwem czy bezpośrednio z Inwestorem? Wdzięczni będziemy za 
odpowiedź.  

Odpowiedź  

Zamawiający nie zamierza udostępniać edytowalnej wersji materiałów przetargowych. 
Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości do postanowień umowy można zadawać 
pytania  w trybie wyjaśnień zgodnie z  pkt. 13  SWZ.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia polisy na pełną wartość brutto kontraktu, w 
ramach tej polisy współubezpieczony będzie Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy 
bezpośrednio i dalsi.  Jeśli zarówno Wykonawca jak i Inwestor (Zamawiający) są płatnikami 
VAT to wówczas zasadne jest zawarcie polisy CAR na kwotę netto kontraktu ponieważ w 
przypadku szkody odszkodowanie będzie płatne w kwocie netto, bez VAT. W przypadku 
podmiotów będących płatnikami VAT nie przyjmuje się do ubezpieczenia CAR wartości brutto 
ponieważ w ten sposób sztucznie podwyższamy sumę ubezpieczenia a tym samym naliczana 
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jest wyższa składka, podczas gdy odszkodowanie wypłacane jest bez VAT. Jeśli natomiast 
Inwestor nie jest płatnikiem VAT to wówczas zastosowane zapisy są prawidłowe.  

Odpowiedź 

 Zamawiający wyraża zgodę 

6. Zgodnie z punktem 4 paragrafu 12 Wykonawca ma obowiązek posiadać umowę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób w związku z wykonywaniem 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Takimi osobami są projektant oraz 
inżynier budownictwa. Czy przy realizacji tego kontraktu Aldesa będzie wykonywała 
czynności projektowe? Jeśli tak to jako spełnienie wymogu możliwe będzie przygotowanie 
polisy OC zawodowej projektanta oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje w 
budownictwie. Jeśli po Państwa stronie nie będą realizowane prace projektowe to być może 
wystarczające jako spełnienie wymogu będzie posiadanie właściwej polisy obowiązkowej OC 
przez kierownika budowy (inżynierowie są zrzeszeni  w PIIB maja obowiązek wykupić polisę 
obowiązkową wymaganą prawem dla tego zawodu, Izba oferuje takie ubezpieczenie dla 
członków na preferencyjnych warunkach). Jeśli istnieje taka możliwość proszę potwierdzić 
oczekiwania w tym zakresie z Inwestorem.  

Odpowiedź 

Wykonawca  nie będzie wykonywał prac projektowych. Zamawiający oczekuje 
ubezpieczenia od Projektanta. 

7. Zgodnie z punktem 4 paragrafu 12 Wykonawca ma posiadać polisę ubezpieczenia sprzętu 
budowlanego i innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji prac. Aldesa nie jest 
posiadaczem maszyn budowlanych (proszę o sprostowanie jeśli jest inaczej) proszę zatem 
potwierdzić, iż posiadanie odpowiednich polis przez podwykonawców (będących 
właścicielami lub najemcami takiego sprzętu) zostanie uznane za spełnienie wymogu tego 
punktu. Drobny sprzęty i narzędzia będą objęte ochroną w ramach limitu na drobny sprzęt i 
zaplecze ustalonego w polisie CAR. 

Odpowiedź 

Zamawiający  uzna ubezpieczenie sprzętu dostarczone przez Podwykonawcę, przed 
rozpoczęciem pracy urządzenia na budowie.  

8. Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentacji w dwg (są tylko pdfy), tabeli w Excellu oraz 
umowy w Wordzie co pozwoli nam nanieść uwagi w trybie śledzenia zmian. Rozumiem, że 
wraz z ofertą (15.11)  możemy przedstawić nasze komentarze/uwagi do otrzymanej umowy?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie zamierza udostępniać edytowalnej wersji materiałów. Prosimy o 
ewentualne pytania do poszczególnych zapisów Dokumentacji. 

9. Przedmiar robót, Budynek główny, poz. 221-224 wskazują warstwy podposadzkowe P.01 w 
ilości 24,81m2. Z dokumentacji projektowe wynika ilość równa 63,12m2. Prosimy o 
wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź 
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Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

 

10. Przedmiar robót, Budynek główny, poz. 72 wskazuje wykonanie ślepej podłogi w ilości 44m2. 
Z dokumentacji projektowej wynika ilość równa 66,94m2 (P.03). Prosimy o wyjaśnienie i 
ewentualną korektę przedmiaru robót. 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

11. W przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego w poz. 37 „Stropy RECTOLIGHT 12+6 
wraz z nadbetonem ", prosimy o korektę obmiaru na 220,20 m2 (ilość wynika z dokumentacji 
projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

12. W przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego brakuje zbrojenia podporowego 
stropów- 69kg, siatki stalowej w ilości 278,16 m2, dekli RL12 —269 szt., Belki RS136- 410,40 
mb. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

13. Prosimy o korektę obmiaru poz. 46 z 0,106m3 na 0,275m3 (ilość wynika z dokumentacji 
projektowej) w przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego. 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
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14. Prosimy o korektę obmiaru poz. 48 i poz. 49 z 4,753m2 na 5,917m2 (ilość wynika z 

dokumentacji projektowej) w przedmiarze r. budowlanych Budynku socjalnego. 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

15. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów 
obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich 
producentów. 

Odpowiedź 

Zgodnie z § 17 ust. 8 umowy Wykonawca w okresie gwarancji zapewni nieodpłatne usługi 
serwisowe dla urządzeń dostarczanych w ramach wyposażenia.  

16. Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany 
materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z 
istnienia ich wad). 

Odpowiedź 

Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych okresie gwarancji i rękojmi są po stronie  
Zamawiającego. 

17. Czy kosztorysy pomocnicze przekazane Zamawiającemu na etapie składnia ofert podlegają 
ocenie? 

Odpowiedź 

Kosztorysy pomocnicze podlegają porównaniu ale nie ocenie. Będą stanowić materiał 
pomocniczy w trakcie negocjacji i rozliczeń.  

18. Prosimy o informacje czy można edytować materiał, sprzęt oraz robociznę przy zachowaniu 
ilości oraz kolejności zgodnie z udostępnionym przedmiarem. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Jeżeli wykonawcy 
podtrzymuje pytanie prosimy o uściślenie pytania. 

19. Czy wyposażenie wnętrz wchodzi w zakres składanej oferty? 

Odpowiedź 

Tak  

20. Czy załącznik nr 8 do SWZ dotyczący wizji lokalnej należy załączyć do oferty? 

Odpowiedź 

Nie. Wizje lokalne nie były obowiązkowe 
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21. Prosimy o informacje czy do wyceny elementów drewnianych pergoli, elewacji , tarasów  

można przyjąć w ofercie modrzew europejski zamiast syberyjskiego. 

Odpowiedź 

Nie, należy przyjąć na tym etapie materiał zgodnie z dokumentacją projektową 

22. Czy zakres prac i ilości należy wycenić zgodnie z ilościami przedmiarowymi? 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją projektową 

23. Prosimy o dołączenie zestawienia bram i kurtyn rolowanych? 

Odpowiedź 

Główne Parametry techniczne jak wymiary, odporność ogniową, integrację z systemem 
sygnalizacji pożarowej zostały wskazane na dokumentacji projektowej  

24. Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie mają spełnić przy schodowe platformy dla 
niepełnosprawnych w ilości 5 sztuk? 

Odpowiedź 

Platformy przyschodowe muszą posiadać deklarację zgodności CE, odbiór UDT, Integracja z 
systemem sygnalizacji pożaru, max. szerokość po złożeniu 36cm- żeby nie zawężać 
szerokości ewakuacji 

25. W których oknach mają zostać zamontowane żaluzje okienne oraz prosimy podać ich 
wymiary. 

Odpowiedź 

Żaluzje okienne wewnętrzne zostały zaprojektowane w pomieszczeniach łazienek w 
pokojach hotelowych-budynek główny str. północna objętych modernizacją. Wymiary 
okien to 71x146cm. ilość szt. 8, oraz w toaletach dla personelu wym. 91x146cm 2 szt. 

26. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 31 i 32 z 29,30 m2 na 48,30 m2 w przedmiarze r. 
budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

27. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 33 z 0,733 t na 0,707 t w przedmiarze r. budowlanych 
Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
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wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

28. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 38 z 1447,04 kg na 1876,24 kg w przedmiarze r. 
budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową.- 

29. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 41 z 0,131 t na 0,284 t w przedmiarze r. budowlanych 
Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

30. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 66 z 2,025 t na 1,437 t w przedmiarze r. budowlanych 
Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

31. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 68 z 1310,43 kg na 1579,64 kg w przedmiarze r. 
budowlanych Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

32. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 69 z 3,406 m3 na 3,44 m3 w przedmiarze r. budowlanych 
Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
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33. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 70 z 0,375 t na 0,415 t w przedmiarze r. budowlanych 

Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

34. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 72 z 44 m2 na 30,40 m2 w przedmiarze r. budowlanych 
Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową.0 

35. Prosimy o korektę obmiaru w poz. 74 z 3,829 t na 3,578 t w przedmiarze r. budowlanych 
Budynku głównego (ilość wynika z dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

36. W przedmiarze r. budowlanych Budynku głównego brakuje następujących pozycji: 

1. poziom -2 

- belka HEB 240 L=390 w ilości 1 szt. 

- schody lekkie systemowe stalowe — lkpl 

2. Poziom -1 

- Bloki fundamentowe 50x50x75 pod pergolę w ilości 14 szt. 

- izolacja bloków fundamentowych 

- Stal zbrojeniowa bloków fundamentowych w ilości 186,22 kg 

- Pergola tarasowa -stal w ilości 3 845,29 kg 

3. Poziom 0 

- elementy podporowe SCH3: 

*stopa fundamentowa 1,00x1,00x0,40 

*chudziak pod stopę 1,20x0,10x1,20 
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*fundament 0,3 0x0,3 0x0,40 

*izolacja  pionowa  i  pozioma  -  2,08  +  1  

*stal  zbrojeniowa  261,03  kg  

-  chudziak  pod  fundament  schodów  żelbetowych  -  1,4x0,45x0,1  m3  

-  ława  fundamentowa  pod  schody  żelbetowe  -  0,8x0,25x1,20  m3  

-  izolacja  fundamentów  2,32  m2  

4.  Poziom  1  

-  schody  lekkie  systemowe  stalowe  -  1kpl.  

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

37. Dokumentacja  projektowa  dotycząca  tarasu  na  stropie  +1,  wskazuje  warstwy  
konstrukcyjne pod  nawierzchnię  z  płyt  betonowych.  Przedmiar  robót  nie  uwzględnia  
warstwy  małe  otoczaki 3cm  oraz  warstwy  uzupełniającej  z  keramzytobetonu.  Prosimy  o  
wyjaśnienie  i  ewentualną korektę  przedmiaru  robót.  

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

38. Dokumentacja  projektowa  wskazuje  wyposażenie  firmy  Altelia  w  następującym  
zestawieniu:  

-  zestaw  MISTY  L  —  2  elementy  narożne  90x90,  kolor  aluminium  antracyt,  tapicerka 
piaskowa  —  4kpl.  

-  zestaw  MISTY  L  —  2  elementy  narożne  90x90,  1  fotel  środkowy  80x90,  kolor 
aluminium  antracyt,  tapicerka  piaskowa  —  5kpl.  

-  zestaw  MISTY  L  —  2  elementy  narożne  90x90,  1  fotel  środkowy  80x90,  1  szezlong 
100x190,  1  stolik  80x90,  kolor  aluminium  antracyt,  tapicerka  piaskowa  —  2kpl.  

Niestety  wyżej  wskazana  firma  nie  sprzedaje  swoich  produktów  w  ww.  zestawach,  
sprzedaje jedynie  w  zestawie:  

1  szezlong,  

1  element  narożny  

4  fotele  środkowe  
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1  puf  

1  stolik  

Zestawu  tego  nie  można  rozkompletowywać. 

Prosimy  o  wyjaśnienie  co  należy  przyjąć  do  oferty. 

Odpowiedź  

Proszę  w ofercie przyjąć 3 pełne zestawy 

39.  Przedmiar  robót  dotyczący  budynku  głównego,  dział  Taras  na  stropie,  wskazuje  
dostawę  i  montaż donic:  

-  donica  3x0,5  —  6szt.  

-  donica  2x1  —  5szt.  

-  donica  1,6x0,8  —  2szt.  

-  donica  1,6*0,45  —  6szt  

Dokumentacja  projektowa  (rzut  tarasów)  wskazuje  tu  

-  donica  3x0,5  —  11szt.  

-  donica  2x1  —  7szt.  

-  donica  1,6x0,8  —  0 szt. 

 - donica  1,6*0,45  —  4szt.  

Prosimy  o  wyjaśnienie  i  ewentualną  korektę  przedmiaru  robót  

Odpowiedź 

Ilość donic należy przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją projektową- rysunkami 

 

40. Projekt  zagospodarowania  terenu  wskazuje  taras  przy  budynku,  którego  powierzchnia  
wynosi: nawierzchnia  z  kostki  granitowej  68m2  oraz  nawierzchnia  z  płyt  betonowych  
88m2.  Przedmiar wskazuje  tu  odpowiednio  60m2  oraz  70m2.  Prosimy  o  korektę  
przedmiaru  robót.  

Odpowiedź 

Przedmiary robót zostały załączone do dokumentacji przetargowej w celach pomocniczych. 
Jeśli z obliczenia, wykonywane w trakcie przygotowywania oferty, wskazują na inne 
wartości, należy przyjąć je do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy przygotować zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
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41. Przedmiar  robót  dotyczący  budynku  głównego  nie  obejmuje  wykonania  pergoli  na  

tarasie  poz.  -1.  Prosimy  o  korektę  przedmiaru  robót. 

Odpowiedź  

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową- rysunkową 

 

42. Przedmiar robót dotyczący budynku głównego oraz zagospodarowania terenu wskazują do 
wykonania: 

Balustrady balkonowe proste z 
pochwytem stalowym 

m 7,9 

Balustrada tarasowa -szklana m 57,5 
Balustrady schodowe z prętów 
stalowych malowane 
proszkowo z pochwytem ze 
stali nierdzewnej mocowanie 
do boku biegów  

m 81,75 

Balustrady zewnętrzne na 
murze oporowym 

m 51,525 

 

Z kolei z dokumentacji projektowej wynika:  
 

tg  Typ 5- całoszklana klatka A m 16,32 
Typ 4 stalowa- klatka A M 13,005 
Typ 7 całoszklana klatka A M 4,86 
Typ 3 całoszklana klatka A M 24 
Typ 1całoszklana klatka A M 52,3 
Typ 2 stalow ha całk. 18,77-
klatka A 

M 3,525 

Pochwyt stalowy klatka B  M 71,1 
Balustrada stalowa-klatka B m 32,045 
Balustrada stal przy mieszk. 
służb.  

M 6,915 

Balustrada szklana szkło 
wpuszczane w profil stalowy 
taras +1 

M 51,575 

Balustrada stalowa przy 
murze oporowym 

M 51,63 

 
Prosimy o wyjaśnienie  i korektę przedmiaru  
 

Odpowiedź 

Ilości i typ balustrady należy przyjmować z dokumentacji projektowej: 
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43. Dokumentacja projektowa budynku głównego, rysunek H.A27_KLATKA SCHODOWA_A-

fragment rzutu wskazuje balustradę szklaną TYP 1 o mocowaniu policzkowym. Z kolei widok 
tej balustrady od strony okna ( KŁAD 1) ukazuje balustradę, która nie jest mocowana 
policzkowo. Prosimy o wyjaśnienie jaki sposób mocowania balustrady powinien być przyjęty 
do wyceny. Nadmieniam, że sposób montażu takiej balustrady ma duże znaczenie cenowe w 
przypadku policzkowego a np. na słupkach.  

 

Odpowiedź 

Kład ściany 1 pokazuje głównie balustradę wzdłuż ściany z oknami. Balustrada TYP 1- 
mocowanie policzkowe jest w duszy schodów wokół otworu na 3 bokach- mocowana 
policzkowo częściowo do stropu częściowo do boku schodów. Balustrada wzdłuż ściany TYP 
5 z oknami jest mocowana do niej na rotulach.  

 

 

 

 

 

 

 

 


