Branice, dnia 26.03.2013 r.
ZP.271.IR.7011.2.2013

Wykonawcy ubiegający
się o zamówienie
Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.; „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we
Włodzieninie „
ZP.271.IR.7011.1.2013
W odpowiedzi na pytanie oferenta do pobranej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia publicznego Zamawiający udziela odpowiedzi.
Pytanie 1.
W dokumentacji technicznej zostało kreślony kolor blachodachówki – RAL 7047. Producenci
blachodachówki nie posiadają takiego koloru w swojej ofercie. Czy oferent moŜe zostawić
inny ( podobny ) kolor blachodachówki np. RAL 7024 ?
Odpowiedz;
Oferent moŜe zastosować podobny kolor blachodachówki np. RAL 7024.
Pytanie 2.
Przedmiar robót w pozycji 55 przewiduje zasypanie wykopów wokół budynku szkoły ziemią z urobku
oraz zagęszczenie jej warstwami. Czy nie naleŜy do zasypania i zagęszczenia tego wykopu uŜyć
piasku lub pospółki wraz z dostawa ?
Odpowiedz;
Do wyceny naleŜy przyjąć wyliczenia i zapis podany w przedmiarze robót poz. 55.
Pytanie 3.
Według zestawienia stolarki okiennej i dokumentacji, w przedmiarze robót pozycja 102 brak okna
150x100-1 szt. i 60x180 – szt. 3. Prosimy o zmianę obmiaru tej pozycji.
Odpowiedz;
Po weryfikacji przedmiaru robót ze stanem faktycznym na obiekcie szkoły do wyliczenia naleŜy
przyjąć obmiar ;
(1.9x1,8)x 59 szt. +(0,6x1,8)x 9 szt. + (0,9x1,55)x 11 szt. + (0,9x1,0) x 6 szt. + (1.8x1,2)x 16 szt. +
(1,8x2,1)x 16 szt. +(1,5x1,0)x 1 szt. = 328,84 m2
Pytanie 4.
Według zestawienia stolarki drzwiowej i dokumentacji drzwi 110x210 są 2 szt. W przedmiarze robót
pozycja 103 drzwi te to tylko 1 szt. Prosimy o zmianę obmiaru tej pozycji.
Odpowiedz;
Do wyceny naleŜy przyjąć obmiar;
(2,0x2,8)+(1,1x2,1)x 2 szt. +(1,1x2,0)+ (1,35x2,05)+(1,1x2,05) = 17.45 m2
Pytanie 5.
Gdzie na obiekcie naleŜy zamontować występujące w pozycji 42 przedmiaru robót daszki z
poliwęglanu o wymiarach 0,9 m x 1,6 m ?
Odpowiedź;

Do obmiaru naleŜy przyjąć 1 daszek . A zbudowanie tego daszku będzie na budynku szkoły od
strony zachodniej.
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