
 

   

 

 

Kielce, 24.06.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  –  roboty  budowlane  
ODPOWIEDZI   I   WYJAŚNIENIA   NA   PYTANIA   OFERENTÓW  

 
Nazwa zamówienia: 

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej” 
 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 
„Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa” nr RPSW.07.04.00-26-0076/18, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  
oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne,  

działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 
 

1. Proszę o informację czy takie elementy wchodzą w zakres zapytania: 

A) mała architektura : 

x ustawienie i zakotwienie koszy na śmieci 

x budowa murków ogrodowych 

x ustawienie i zakotwienie ławek parkowych 

x montaż stacji meteorologicznej 

x montaż słupa ogłoszeniowego 

x wykonanie ogrodzenia 

Jeśli tak to proszę o podanie ilości ? 

B) zieleń czyli wykonanie prac związanych z przygotowaniem podłoża pod nasadzenia i ogródki 

dydaktyczne i wykonania trawników i łąki kwiatowej w ramach inwestycji.  Jeśli tak to również 

poprosimy o dokładniejsze opracowanie.  

C) wyposażenie pomieszczeń – jeśli tak również prośba o sprecyzowanie ilości i specyfikację. 

Odpowiedź: 

W zakres robót budowlanych objętych zapytaniem ofertowym nie wchodzą  

A) elementy małej architektury 

B) przygotowanie podłoża pod nasadzenia i ogródki dydaktyczne, wykonanie trawników 

i łąki kwiatowej 
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C) wyposażenie pomieszczeń w elementy ruchome typu blaty, biurka, ławki, krzesła, 

szafki, szafy itp. znajdujące się  między innymi w załączniku  „Opis technologii” 

Projekt wykonawczy Rysunek 1 „Projekt zagospodarowania terenu” wskazuje granice terenu 

inwestycji. Nie zawiera on elementów małej architektury ani elementów zieleni i nie są one 

przedmiotem zamówienia. Opisane w projekcie budowlanym elementy małej architektury 

oraz wyposażenia pomieszczeń zostaną wykonane przez inwestora we własnym zakresie.  

  

2. Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż rolet antywłamaniowych zgodnie z 

wykazem stolarki? 

Odpowiedź: TAK, zakres robót budowlanych obejmuje montaż rolety antywłamaniowej drzwi 

zewnętrznych budynku zgodnie z projektem wykonawczym - rysunek nr 9 „Wykaz stolarki 

okiennej i drzwiowej” . W wycenie robót proszę ująć wszystkie koszty związane z montażem 

rolet antywłamaniowych. 

 

WYJAŚNIENIE 

W związku z rozbieżnościami w opisach, dokumentacji projektowej i przedmiarach robót 

budowlanych informuję, że wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej mają być  

w białym kolorze (od wewnątrz oraz na zewnątrz). 

 


