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Uczestnicy postępowania
o udżielenie zamówienia
publicznego

oDPoWlEDzl NA ZAPYrANlA Do slwz
Datyczy: postępowania o udżielenie żamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieogrcnicżanega na zoddnie pod nażwą:,,Budowo budynku mieszkolnego wielorcdzinnego wlaz z
uftądzenidmi technicżnymi i zdgospodgrowaniem terenu plzy uL MehoJleru w Ropczy.dch"

r

Prawo zamóWień pUblicznych (tekstjedn, Dż,
Zgodnie z art, 38 ust, 2 ustawY z dnia 29 stycznia 2004
L), z 2a17 |, poz.15']9), Zamawjający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu treść
pYtań Wraz z odpowiedziami,

W odpowiedzi ng zdpytdnie Nr 3 o treści:

,,Dotycżąrych branży Budowlaneji
l, Naszym żdaniem obmiar W pożycji numer 2,3 prżedmiaru na roboty budowlane jest błędny, źle

została pr2yjęta częśćdo zm]nusowania, Nasżym zdaniem obmiar powinien Wynosići
39,5*15*1,1*1,2
ż,4,2-5_

-

(36,05*12,83*1,1) =273,326 m3. Pros]my o korektę danej pozycj, oraz pozycj

2, ProsimV o korektę pozvcji numer 3.10 prżedmiaru na roboty budowlane dotyczącej dostawy i
montaźu rurv ochronnej fi 250, Nasżym zdaniem obmiar W danej pozycji powinien Wynosc:

].

2,10*2+1,ż5* 4+7,1 a+2,60=13,50 m,

Prosimv o korektę pozvc]i numer 4,2 prżedmiaru na roboty budowlane dotycżące ścianz blokóW
sLKA E24. NasżVm żdaniem obmiar W danej pozycji powinien Wynosići(5,1*4+5,15*4)*ż,8a1,0*2,05*4=106,6 m',
4. Zgod|ie z rzutem dachu na stropodachu jest 8 przelewóW awaryjnych, natomiast zgodnie z
przedmiarem W pożycji numer 1,9.ż2 jest 6 sztuk, Pros]my o korektę przedmiaru na roboty
budoWlane,

5, Zgodnie z przedmiarem na,roboty budowlane W pożycji 20,7 dotyczącej nawiewnikóW obm]ar

Wynosi 64 sżt, Z danego obmiaru Wynika zatem, Źe nawiewniki są W oknach o1, 02, o3, o6, P.osimY
o potwierdżenie, że taką lic2bę naWiewnikÓW na]eŻy Wycen]ć, pros]rny takźe o potwierdzenie, że nie
na eżV WVceni€ć nawiewnikóW W oknach balkonowych (DB),

da niepełnosprawnych należy w oknach
żamontowaĆ urządzenia pożWalające otw]eraĆ je z poz]omu podłogi, Prosimy o potwierdzenie, że
naleźy Wycenić 6 szt, dŹWign] do otwierania okien ż pozjomu podło8i,
7. Naszym zdaniem obfiriar W pozYc]i numer 30,3 prżedmiaru na roboty budowlane jest błędny,
Naszym żdan]em obm]ar dotycżący cokolika na klatce schodowej (Wiersz numer 3 obmiaru)

6, Zgodnie z zestawjeniem stolarki W mieszkaniach

powinien żostać pomnożony przeż 2, Zatem obmiar W danej pożycji pow]nien WynosiaI
24a,17 +8,87 5+Io7 ,60*2=464,ż45

ń.

8, Zgodnie ż prżedm]arem W pom]esżcżeniach kuchennych brak jest fartuchóW ż płytek, Prosimy o
potwierdzenie, że nie na eży, WyceniaĆ okladziny Śc]an z płytek W kuchniach,
9, Na5zYm zdaniem W pożycji numer 35,6 przedmiaru na roboty budoWlane jest bląd, obrniar W danej
pożycj] Został błędnie pomnoŻony przez 0.25m oraz brakuje nawia5u, obmiar pow]nien Wynosić
|5,4+1,,95)* 4* 2+|14,41+1,53

*

2)*4=128,68 m b,

]0,Prosimy o korektę pozycji numer 35.9 prżedmiarU na roboty budowlane W obrębie obmiaru
dotycżącego elewacji północno Wschodnie]'(nie potrżebnie odjęto:3.8m*11,6m*2), Wedłu8 nas
obmiar powinien Wynosić| 36,15*13,15+1,0*9,aa2+1,,7 + 0,5* 2
(0,72*1,5*8+1,68+1,5*8+1,59*1,5+4+3r8jł.Ę6r++1,8*1,a*6/ż+3,8+ż,r

2)=431,053m'

obmjar żaśdla całościpozycji numer 35.9 powinien mieć żWiązku ż powyźsżymWartość
1170,459 m',
i, Naszym zdaniem obmiar W pozycjach 35.17, 35.18, 35,19 przedmiaru na roboty budowlane jest
błednv W obrębie drugiego W]ersża (,,ściany ba konóW na WYsokość30 cm"), poprżez brak
nJWiasow, Nas7yT 7danie-n ooT'ar powi. en Wvnoli(.
*
0,3 * ((5,4+ 1,9 5 )*4 2+(1 4,47+7,53*2)* 4)=3a,604 mż
]2, Naszym zdaniem obmiar W pozycji 35,28 prżedmiaru na roboty budow|ane jest blędny poprzez brak
nJWiasow, Wed'ug nas obm'd'powil'en Wyno!i(:
(5,4+1,,95)* 4*z+I1-Ą,41+1,53a2)+ 4=72a,6a m."
l

Towarzy,two Budownictwa społecznego sp, z o,o, Wjdśnidco następuie:
DotYcźący.h branży Budowlanej:

Ad, 1, Dla pożycji 2,3, 2,4, 2.5 obm]ar powinien Wynosić po 273,326

rn3,

Ad, 2, Dla pozycji 3,10 obmiar powinien Wynosić 13,05 mb.
Ad, 3, Dla pozycji4,2 obmiar powin]en Wynosić 114,80 m',
Ad, 4, Dla pożVcii 19,22 obmiar powinien WYnosić 8 szt, prże eWóW awaryjnych,
Ad, 5, NawieWniki hi8rosterowane znajdują się Wsżystkich oknach ża Wyjątkiern okien lażienkowych 04.
NależV róWnież Wyceniać naWiewniki W drżWiach ba konowych (DB),
Ad, 6, W mieszkaniach d a osób niepełnosprawnych należy Wycenić 6 szt, dźWi8ni do otwierania okjen
z pożiomu podło8i,
Ao, 7, D d po7yc.i J0

-pjwnice

3

ob-nial oow nip1 Wyno\'ci
|2,22*2+3,22*21,0)*2=19,760m

5-1,a)4 2= 24,szom

(5,58*2+1,81*2+2,98-0,9*
|3,93*2+5 ,1*2-7,a)*ż=

(1,82*2+1,58*2_1,0)*2=

34

18,1,1*2+1,81*2+5,1*2-0,9
15,1*

2+3,18* 2 lJ*

,Izam

11,600m
+

8- 1,0 )* 2=

2= 37,12am

13,4g* 2+2,9 6* 2-0,9\* 2= 24,0o0

43,680m

n

Wiatrołap \2,96+2+1,24*2-7,5-1,5}*2=10,800m
klatk]5chodoWe(2,96*2+1,51+2-1,54-0,9*5+10*a,27*2+1,,71*2)a2=23,44om
|1,24+2,96*ż+5,21,+1,,90-0,9*3 1,5+6}6}0,17)*ż= 3ż,380m
|2,52* 2+1,57

*

ż+2,96+ I,96* 2+1,a*

0,D

-a,9+ 4)* 3*

z= 87,12om

obmiar dla całościpozycji30,3 powinien Wynosići 342,540m
Ad, 8, Naleźy WYcenić fartuchy z płVtek W pomiesżczeniach kuchennych,
Ad, 9, Dla pozyc]'i 35,6 obmiar powinien Wynosić{5,4+1,95*2)*4+{14,41+1,s392)*4

=

107,08 mb.

Ad, 10, D]a pożycji35.9 obmiar powinien Wyno5ić d a elewacji:
_ el, północno-wschodnia: 36,15*13,1s+1,0*9,0+ż+I,]*0,s*z-\a,12*1,,5*a+7,6a*1,
5

*

8+

1,59

*

1,5

*

4+0,8

*

1

1,6* 2+7,8* 7,8* 6/ż+3,a+ 2,1*

2)=4lz,49żm'

-

el, połUdniowo żachodnia: 36,15*13,15+1,65*1,37*2

(1,75*1,5*8)=458,893mż

, el_ południowo Wschodnja: 11,40*12,88-0,6*ż,74*4=1,4a,256m1

el. północno zachodnia| l'],,40* L2,88-o,6+ż,7 4* 4= 14Q,256mż
obmiar dla całościpozycji 35,9 powinien mjeći 1151,898m'.
-

Ad, 11, Dla pozycji 35,17, 35,18, 35,19 obmiar
0,3

*

1(5,4+ 1,95

*

2

)*4+(

1

W

Wierszu drugjm powinien Wynosić

4,41+1,,5392)* 4) =

3ż,lżm',

co daje rażem 19 2,3 6+3 2,7ż= 224,48m'
paz.35.18 - 224,48 mŻ
paz.35.19 - 224,48 ń'.

Ad, 12, Dla pozycji 35,28 obmiar powinien wynosić (5,4+1,95*2)+4+(14,41+1,5392)*4=

10a,99]m_

Wykonawcy są zobowiązani uWzględnić powyźsze odpow]edzi podcżas sporządżania i składania ofert,

