Budzyń, dnia 17.02.2012r
Nr GKM.272.2.1.2012r
Uczestnicy postępowania
przetargowego ogłoszonego
w BZP w dniu 07.02.2012r
pod poz. 35808-2012
- wszyscy -

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.:
BUDOWA STRAŻNICY DLA OSP W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM
Odpowiadając na pytania zadane przez jednego z uczestników postępowania,
które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 15.02.2012r udzielamy następujących
odpowiedzi:
Postawione pytania:
1. Z opisu wynika że powierzchnia stykająca się z gruntem wymaga pionowej izolacji
Abizol R+P, jednak w przedmiarze nie umieszczono pionowej izolacji.
Odp.
ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA KOREKTĘ DO PRZEDMIARU ROBÓT
BRANŻY BUDOWLANEJ O POZYCJE ZWIĄZANĄ Z IZOLACJĄ PIONOWĄ
OBIEKTU. PRZEDMIAR ZAMIESZCZONY W DNIU 17.02.2012r JEST
DOKUMENTEM OBOWIĄZUJĄCYM NA KTÓEGO PODSTAWIE NALEŻY
SPORZĄDZIĆ KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻY BUDOWLANEJ!!!.
2. Proszę o wyjaśnienie następujących rozbieżności przedmiarowych: w zestawieniu
stolarki powierzchnia luksferów to 4,8 m² (2,0x0,6*4), a w przedmiarze jest wartość
9,6 m², dla drzwi balkonowych podobna sytuacja, z zestawienia wynika powierzchnia
4,465 m² (1,9x2,35) a w przedmiarze jest 8,93 m², okna do 1,5 m² w zestawieniu to
6,36 m² (1,1x1,2*3+2,0x0,6*2) a w przedmiarze jest wartość 7,16 m², okien o
powierzchni 1,5 m² - 2,0 m² w zestawieniu nie ma a w przedmiarze jest wartość
3,20 m².
Odp.
W przedmiarze należy przyjąć następujące powierzchnie okien:
 powierzchnia luksferów : 4,8 m² (2,0x0,6*4),
 powierzchnia drzwi balkonowych: 4,465 m²,
 powierzchnia okien do 1,5 m² :6,36 m²
 okna o powierzchni od 1,5 do 2 m² nie występują pozycja 39 jest zbędna.
3. Z opisu wynika, że nad wejściem głównym i wejściem do garażu zaprojektowano
daszki pokryte płytą z poliwęglanu, czy w przedmiarze zawarte są one w poz. 23 jako
zakup z montażem (konstrukcja dachowa)?
Odp.
Daszki nad garażem pokryte płytą z poliwęglanu, są w poz. 23.
4. Gdzie w przedmiarze znajduje się płyta OSB wchodząca w skład konstrukcji dachu?
Odp.
W przedmiarze zamiast pokrycie dachów z płyty OSB przyjęto pełne deskowanie
dachu, pozycja 37 – deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
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