10, ProsimV o informację czy W drzwiach zewnętrznych jest jakieś
dodatkowe wyposażenie typu
sitowniki do napowietrza nia.
11, Zgodnie z Przekrojami ŚcianY fundamentowe zabezpieczone
są folią kubełkowQ, w przedmiarze
brak jest natomiast pozycji dotyczących izolacji z foli kubeiko*";. prosimy
o uzupełnienie
przedmiaru na roboty budowlane.
12, ProsimY o doPrecYzowanie jaki styropian należy zastosować
w dylatacji. W przedmiarze występuje
EPS 70, natomiast na rysunkach EPS 1O0."
Towarzystwo Budownictwa społecznego sp, z o.o. wyjaśnia co następuje:
Dotyczących SIWZ:
Ad. 1, W posiadaniu mamy tylko wersję przedmiaru w formacie pdf.
Dotyczących branży Budowlanej:
Ad. ]-. Krotnościwposzczególnych pozycjach przedmiaru wynoszą:
Poz.3.7 -krotność=].0
Poz. 3.8

-

krotność = 4

Poz.I5,2-krotność=6
- krotność = 8
- krotność = 4
Poz. 19.8 - krotność = 6
Poz.29.71- krotność = 3
Poz. L5,4
Poz. L9.7

Poz. 35.23 - krotność = 3

Poz,39,2 - krotność = 8,60

Poz. 39.3 - krotność = 2,2O
Ad, 2, Na dociePlenie Ścian wiatY Śmietnikowej należy przyjąćponiżej powyżej
i
terenu styropian twardy

EPs 200.
Ad. 3, Na elewację budynku należy przyjąćstyropian EPS 70.

Ad,4, W Przedmiarze na roboty budowlane pozycja numer 28.5 - drzwi o symbolu,,SZ,,mają
mieć

wymiar 60x205.
Ad, 5, PozYcja numer 38.8 Przedmiaru na roboty budowlane dotycząca izolacji przeciwwilgociowej
wiaty śmietnikowej powinna wynosić 3!,94m2
Ad, 6, PozYcja numer 31.5 Przedmiaru na roboty budowlane dotycząca
obmiaru balustrady na pochylni
powinna wynosić 15,0m.
Ad, 7, Do Przedmiaru na robotY budowlane pozycja numer 31.5 na|eży
doliczyć brakujące drzwistalowe
aŻurowe wiaty Śmietnikowej o gabarytach 190x205cm. Należy uzupełnić priedmiar
robót o
brakującą pozycję.

Ad, 8, KlaPY transferowe z rysunków A-18 w ilościszt. 2 należy wycenić
w branży budowlanej. Należy
uzupełnić przedmiar robót o brakującą pozycję.
Ad, 9. Wpusty dachowej należy wycenić w branży sanitarnej.

Ad, 10, W drzwiach zewnętrznYch nie ma dodatkowego wyposażenia
typu siłowniki do napowietrzańia.

Ad, 11, ŚcianY fundamentowe powinny być zabezpieczone folią kubełkową
zgodnie z projektem
przekrojami, Należy uzupełnić przedmiar robót o brakującą pozycję.
Ad,12. W dylatacji należy zastosować styropian EPS 70.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględniĆ powyższe odpowiedzi podczas
sporządzania iskładania ofert.
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