Wadowice Górne dnia 12.07.2011 r
- Wykonawcy

Dotyczy : zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą :
„Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w
Jamach”
W związku z pytaniem dotyczącym wyjaśnienia kwestii dotyczącej przedmiaru robót
jakie dotarło do Zamawiającego w dniu 11.07.2011 r - na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz.
177 ze zmianami ) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .
Pytanie .
Poz. 16 – W przedmiarze są obróbki z blachy powlekanej w ilości 14,53m 2
/w Poz. 2-4 jest 25,95m2 rozbiórki obróbek blacharskich/
Jaka jest rzeczywista ilość obróbek blacharskich i czy ujęto montaż
zewnętrznych podokienników?
Odpowiedź
W przedmiarach robót podano właściwe ilości - które należy podać do
wyceny w kosztorysie ofertowym .
W pozycji 2-4 jest 35,02 m2 – rozebrania obróbek blacharskich .
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie rynien dachowych ,
podokienników blaszanych , obrzeża składu opału .

pokrycia gzymsu ,

W poz. 16 roboty obejmują obróbki blacharskie jedynie podokienników oraz obrzeża
składu opału .
Pytanie
Poz. 19 – W przedmiarze jest styropian gr. 12cm , w dokumentacji technicznej jest
styropian gr. 10cm.
Jakiej grubości zastosować styropian?
Odpowiedź.
Należy przyjąć do wyceny styropian grubości 10 cm - zgodnie z dokumentacją
techniczną

-2Pytanie
Poz. 20 – W przedmiarze jest wyprawa CT 35 biały, w dokumentacji jest GRE 3420
CUBA 3.
Jakiego rodzaju zastosować wyprawę?
Odpowiedź.
Należy przyjąć do wyceny wyprawę zgodną z dokumentacją techniczną
projektu docieplenia i elewacji budynku .
Pytanie .
Poz. 21 – W przedmiarze jest wyprawa CT 35 biały żywiczna, w dokumentacji
NEVADA NR 6 akrylowa.
Jakiego rodzaju zastosować wyprawę?
Odpowiedź.
Należy przyjąć do wyceny wyprawę żywiczną w kolorystyce zgodnej
z dokumentacją techniczną projektu docieplenia i elewacji budynku .
Pytanie
Poz. 22 - W przedmiarze jest wyprawa akrylowa CT biały, w dokumentacji jest
GRE 3420 CUBA 3 akrylowa.
Jakiego rodzaju zastosować wyprawę?
Odpowiedź.
Należy przyjąć do wyceny wyprawę zgodną z dokumentacją techniczną
projektu docieplenia i elewacji budynku .
Pytanie .
Poz. 25 – Czy na podsufitkę ma być zastosowana blacha trapezowa T–7 powlekana?
Odpowiedź.
Tak. Należy przyjąć blachę trapezową powlekaną T-7
Pytanie .
Poz. 26 – W przedmiarze są rury spustowe z blachy powlekanej Ø12cm w ilości
60,30m, a w robotach rozbiórkowych /poz.5 jest 25,95m/
Jaka jest rzeczywista długość rur spustowych?
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Należy przyjąć do wyceny podane ilości w przedmiarze robót.
Różnica wynika z faktu , że w 2010 r nad tym budynkiem został wykonany
dach konstrukcji dachowej – wielospadowy , a istniejące rury spustowe
zapewniały odbiór wody ze stropodachu
Pytanie
- Brak przedmiaru na montaż rynien dachowych.
Czy występuje montaż rynien?
Odpowiedź.
Nie występuje montaż rynien dachowych
Pytanie .
- Brak przedmiaru na roboty instalacji odgromowej.
Czy występują roboty instalacji odgromowej?
Odpowiedź.
Nie występują roboty związane z wykonaniem instalacji odgromowej

UWAGA OGÓLNA
Nawiązując do pytań dotyczących przedmiaru robót wyjaśniam dodatkowo , że w
2010 r na tym obiekcie został wykonany dach konstrukcji drewnianej z wykonaniem
instalacji odgromowej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zostały
wykonane wszystkie roboty związane z obróbkami blacharskimi , których wykonanie
przełożono do wykonania podczas wykonywania elewacji z dociepleniem .
Wykonywane
roboty objęte przedmiotem zamówienia publicznego
rozliczane będą kosztorysem powykonawczym zgodnie z projektem umowy oraz
zapisami SIWZ.
Podane ilości w poszczególnych pozycjach

przedmiaru robót są dobrze

podane i takie należy przyjąć do wyceny z uwzględnieniem podanych powyżej
wyjaśnień .

