Budzyń, dnia 21.02.2012r

Nr GKM.272.2.2.2012r

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
przetargowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.02.2012r udzielamy
następujących odpowiedzi:
Pyt. 1
W przedmiarze brak płytek klinkierowych elewacyjnych – są w dokumentacji.
Odp.
Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian: 70.87m2
Pyt. 2
W przedmiarze brak wykonania i montażu kratownic - są w dokumentacji.
Odp.
Pozycja 25 odnosi się do zakupu wraz z montażem konstrukcji dachu oraz daszków z
poliwęglanu nad wejściem i nad bramą garażową.
Pyt. 3
W poz. Nr 53 i 54 przedmiaru jest mowa o wykonaniu 3mm posadzki na styropianie a
dokumentacja mówi o 4cm podłożu betonowym.
Odp.
Warstwy niwelująco - wyrównawcze cementowe grubości 20 mm zatarte na gładko
- 103.946 m2
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 10mm
Krotność = 2 - 207.892m2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - 70.87 m2
Pyt. 4
Ocieplenie zewn. ścian wykonać z wełny czy ze styropianu i o jakiej grubości.
Odp.
Ocieplenie ścian wykonać ze styropianu gr.15cm.

Pyt. 5
W przedmiarze brak okładzin ścian płytkami w łazienkach.
Odp.
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie
Klejowej - 36.83m2
Pyt. 6
Brak w przedmiarze wykonania parapetów z PCV.
Odp.
Montaż profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FB – 14.10m
Parapety P1 szt. 13.00
Pyt. 7
Co oznacza poz. 25 przedmiaru „zakup z montażem”
Odp.
Pozycja 25 oznacza zakup wraz z montażem konstrukcji dachu oraz daszków z
poliwęglanu nad wejściem i nad bramą garażową.
Pyt. 8
Brak w przedmiarze podciągów stalowych – są w dokumentacji.
Odp.
Podciągi stalowe ujęte zostały w pozycji 23 „Podciągi, belki stropowe i dachowe” szt. 4
UWAGA: DODATKOWA BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!
Zamawiający informuje, że z uwagi na występujące braki w poszczególnych pozycjach
unieważnia przedmiar robót branży budowlanej zamieszczony na stronie internetowej w dniu
17.02.2012r.

Obowiązującym przedmiarem robót branży budowlanej, na
którego podstawie należy sporządzić kosztorys ofertowy jest
zamieszczony dokument – przedmiar robót z dnia 21.02.2012r.
Jest to jego wersja OSTATECZNA.
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